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Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή 
διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων 
οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού, ή τα 
αποτελέσματα ελέγχων ιδιωτών ελεγκτών στους οποίους η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναθέσει τον έλεγχο 
λογαριασμών οποιουδήποτε ελεγχόμενου υπ’ αυτής οργανισμού, δυνάμει του περί της Καταθέσεως 
Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)/2002). Η Ελεγκτική 
Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές να 
αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη 
συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου 
συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων 
έχουν τεθεί ενώπιόν της, από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν 
στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 
αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής 
δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων 
και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές 
επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της 
Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η 
οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς 
τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνεται 
κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 
ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 
μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος. 
Τονίζεται, επίσης, ότι οι συστάσεις και τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αφορούν στους ελεγχόμενους 
φορείς και οποιαδήποτε αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν 
προβεί κατ’ ανάγκη σε οτιδήποτε μεμπτό, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας 
Έκθεσης.  
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1. Σύνοψη 

Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Απορριμμάτων των 
επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου (Μονάδα ΟΕΔΑ Κόσιης). 

Η επιτακτική ανάγκη για το κλείσιμο του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) 
Κοτσιάτη, λόγω κινδύνου επιβολής προστίμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μετά την καταδίκη 
της Κύπρου από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στις 18.7.2013 εξαιτίας της 
παράνομης λειτουργίας του, οδήγησε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης με τον Ανάδοχο Λειτουργίας της Μονάδας Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων 
Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κόσιης και υπογραφή συμπληρωματικής συμφωνίας τον Μάιο 
του 2018 ώστε να μεταφέρονται και να τυγχάνουν διαχείρισης στη Μονάδα οι περισσότερες 
ποσότητες των σύμμεικτων οικιακών απορριμμάτων της επαρχίας Λευκωσίας. Η πρόνοια, 
σύμφωνα με την οποία μέχρι 50.000 τόνοι σύμμεικτων απορριμμάτων σε ετήσια βάση δεν θα 
τύγχαναν επεξεργασίας αλλά θα ενταφιάζονταν στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 
(ΧΥΤΥ) Κόσιης, με αδειοδότηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ), ήταν αντίθετη, τόσο με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία, όσο και με την εγκεκριμένη από το Υπουργικό Συμβούλιο στρατηγική, με το 
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) να παραγνωρίζει τον 
κίνδυνο η ΕΕ να ζητήσει από το ΔΕΕ να επιβάλει αυξημένες χρηματικές κυρώσεις ή να κινήσει νέα 
διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της Δημοκρατίας. 

Η Υπηρεσία μας επανειλημμένα είχε υποδείξει στο ΤΑΥ ότι θα έπρεπε να προγραμματίσει έγκαιρα 
την προκήρυξη διαγωνισμού για νέο Ανάδοχο ο οποίος θα αναλάμβανε την αναβάθμιση και 
λειτουργία της Μονάδας ΟΕΔΑ Κόσιης, μετά την ολοκλήρωση της υφιστάμενης σύμβασης 
λειτουργίας στις 31.3.2020, επισημαίνοντας ότι θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη πιθανές σοβαρές 
καθυστερήσεις από ενδεχόμενες προσφυγές στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (ΑΑΠ), 
τονίζοντας ότι ουδεμία παράταση της υφιστάμενης σύμβασης ήταν δυνατό να παραχωρηθεί. Το 
ΤΑΥ προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού περί το τέλος Σεπτεμβρίου του 2019, με την 
Υπηρεσία μας να καταγράφει σωρεία παρατηρήσεων επί των εγγράφων του διαγωνισμού. Οι όροι 
οι οποίοι αφορούσαν τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να περιλαμβάνεται οποιαδήποτε 
πρόνοια για αναβάθμιση ή/και μετατροπή της Μονάδας για βελτίωση της λειτουργικότητάς της, 
και κυρίως το γεγονός ότι 50.000 τόνοι σύμμεικτων απορριμμάτων θα ενταφιάζονταν χωρίς 
επεξεργασία, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, είχαν ως αποτέλεσμα, την έντονη διαφωνία 
της Υπηρεσίας μας, αλλά και του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης, ως του Εργοδότη, αλλά και 
μετέπειτα την απόφαση της ΑΑΠ, επί υποβληθείσας προσφυγής, να ζητήσει την τροποποίηση των 
εγγράφων για συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Οι λανθασμένοι χειρισμοί του ΤΑΥ 
οδήγησαν όχι μόνο στην υποβολή μίας μόνο προσφοράς στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού 
και στην άγονη κατάληξη της διαδικασίας με διαπραγμάτευση που ακολούθησε με τον μοναδικό 
προσφοροδότη, αλλά κυρίως στις διαδοχικές παρατάσεις της υφιστάμενης σύμβασης μέχρι 
σήμερα. 

Η Υπηρεσία μας είχε εκφράσει τη διαφωνία της, όχι μόνο με τη χρονική επέκταση της υφιστάμενης 
σύμβασης, αλλά και με τις συνεχείς εισηγήσεις, τόσο του ΤΑΥ, όσο και του Συμβουλίου 
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Εκμετάλλευσης, να διαπραγματευτούν με τον υφιστάμενο Ανάδοχο την κατασκευή της Β’ Φάσης 
του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Κόσιης. Οι λόγοι, ως είχαν επανειλημμένα καταγραφεί σε 
επιστολές μας προς το ΤΑΥ και την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), 
εστιάζονταν κυρίως στην απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας ημερ. 7.2.2020 με 
την οποία μέλος της Αναδόχου Κοινοπραξίας, στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, κρίθηκε ένοχο 
στις κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για δεκασμό δημόσιου λειτουργού, δωροδοκία δημόσιων 
αξιωματούχων και καταρτισμό και κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, αλλά και στην Απόφαση της 
Επιτροπής Αποκλεισμού Οικονομικών Φορέων από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων, βάσει της οποίας είχε επιβληθεί οριζόντιος αποκλεισμός στο μέλος αυτό από τις 
9.3.2016 έως τις 9.3.2021, περίοδο εντός της οποίας παραχωρήθηκαν, με εγκρίσεις της ΚΕΑΑ, 
διαδοχικές παρατάσεις. 

Το Υπουργείο επέμεινε στην πρόταση του να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της μελέτης και 
κατασκευής της Β’ Φάσης του ΧΥΤ Κόσιης στον υφιστάμενο Ανάδοχο, επιλέγοντας να αγνοήσει, όχι 
μόνο τις πιο πάνω αποφάσεις, αλλά και τη γραπτή θέση της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΑΑΔΣ) ότι δεν μπορούσε να καταστεί εφικτή η πρότασή του αυτή καθώς δεν τεκμηριωνόταν η 
μοναδικότητά του Αναδόχου, ούτε και η μη ύπαρξη ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους. Το 
ζήτημα, κατόπιν εξασφάλισης θετικής γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα, κατέληξε σε σύσκεψη 
υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 18.4.2022, όπου και αποφασίστηκε η προκήρυξη ανοικτού 
διαγωνισμού με επισπευσμένη διαδικασία. Η πρόθεση Υπουργείου και ΤΑΥ να μην προχωρήσουν 
σε ανοικτό διαγωνισμό, φάνηκε από το γεγονός ότι η προκήρυξη αυτού έγινε τέλη του επόμενου 
μήνα, ενώ όπως διαφάνηκε, η επισπευσμένη διαδικασία αναπόφευκτα οδήγησε σε μη ανάπτυξη 
επαρκούς ανταγωνισμού αφού υποβλήθηκαν μόνο δύο προσφορές. Περαιτέρω, παρά τις 
επανειλημμένες αναφορές του ΤΑΥ ότι το νέο κύτταρο θα πρέπει να κατασκευαστεί επισπευσμένα 
αφού το υφιστάμενο αναμενόταν να κορεσθεί στα τέλη Οκτωβρίου 2022 και την απόφασή του για 
συμπερίληψη στη σύμβαση πρόνοιας για πρόσθετη αμοιβή (bonus) στον Ανάδοχο για ενωρίτερη 
συμπλήρωση του Έργου, η σύμβαση, διάρκειας 14 μηνών (επιπλέον 18 μήνες ως Περίοδος Ευθύνης 
Ελαττωμάτων), υπογράφηκε τελικά στις 9.8.2022.  

Σε σχέση με τους διαγωνισμούς για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης και 
επίβλεψης των δύο συμβάσεων που αφορούν στην κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ Κόσιης και 
Πεντακώμου, οι οποίοι αμφότεροι προκηρύχθηκαν με ανοικτή επισπευσμένη διαδικασία και 
υποβλήθηκε, σε κάθε περίπτωση, μία μόνο προσφορά από τον ίδιο προσφοροδότη στον οποίο 
ανατέθηκαν και οι δύο συμβάσεις, η Υπηρεσία μας εκφράζει, εκ των προτέρων, τις επιφυλάξεις της 
ως προς την αποτελεσματική διαχείριση και επίβλεψη των δύο συμβάσεων ταυτόχρονα, αφού οι 
πλείστοι Βασικοί Εμπειρογνώμονες που αποτελούν τις δύο Ομάδες Έργου είναι κοινοί.  

Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδας Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης 
Στερεών Οικιακών Απορριμμάτων επαρχίας Λεμεσού (Μονάδα ΟΕΔΑ Πεντακώμου). 

Τον Ιανουάριο του 2019 προωθήθηκε ενώπιον της ΚΕΑΑ φιλικός διακανονισμός μεταξύ του ΤΑΥ και 
του Αναδόχου για οριστική επίλυση των θεμάτων που αφορούσαν τόσο τις απαιτήσεις του 
Αναδόχου στη Φάση Μελέτης - Κατασκευής της Μονάδας ΟΕΔΑ Πεντακώμου, συνολικού ύψους 
περίπου €11εκ., όσο και το πρόβλημα που είχε προκύψει με την ποιότητα του μείγματος του 
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παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου Solid Recovered Fuel (SRF)/Refuse Derived Fuel (RDF). Το 
Υπουργείο εισηγήθηκε την καταβολή στον Ανάδοχο ποσού ύψους περίπου €3,88εκ., το οποίο 
περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, επιστροφή μέρους των ρητρών καθυστέρησης ύψους περίπου 
€1,37εκ. για πλήρη, τελική και φιλική διευθέτηση των απαιτήσεων του Αναδόχου. Θέση της 
Υπηρεσίας μας ήταν ότι οι συνολικές αποζημιώσεις στον Ανάδοχο μπορούσαν να ανέλθουν σε 
περίπου €1,3εκ., λαμβάνοντας υπόψη και την επιστροφή ρητρών καθυστέρησης υλοποίησης της 
Σύμβασης Μελέτης - Κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που θα μπορούσε να καταβληθεί, 
μπορούσε να ανέλθει σε €2εκ., αλλά μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών 
για κατασκευή των εγκαταστάσεων διαχείρισης του παραγόμενου καυσίμου, έναντι έκδοσης 
ισόποσης εγγυητικής. Τον Ιούλιο του 2021, το εν λόγω θέμα υποβλήθηκε ξανά στην ΚΕΑΑ με 
εισήγηση για καταβολή του ποσού των €4,7εκ. στον Ανάδοχο. Η Υπηρεσία μας διαφώνησε εκ νέου, 
παραμένοντας στην αρχική της θέση σε σχέση με το ποσό το οποίο δικαιούτο ο Ανάδοχος, 
επισημαίνοντας ότι αυτό θα έπρεπε να αναθεωρηθεί στη βάση των ποσών πέραν των €2εκ. που 
είχαν κατά καιρούς εγκριθεί από την ΚΕΑΑ και παραχωρηθεί στην Ανάδοχο, λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη και τη συνεχιζόμενη μη συμμόρφωσή του στις συμβατικές του υποχρεώσεις σχετικά με το 
παραγόμενο δευτερογενές καύσιμο, λόγω της οποίας είχαν συσσωρευθεί πρόσθετες ρήτρες που 
θα έπρεπε να αποκοπούν. Τον Μάιο του 2022, η ΚΕΑΑ αποφάσισε να εγκρίνει το ποσό των €3,9εκ. 
άνευ βλάβης, για πλήρη και τελική διευθέτηση όλων των απαιτήσεων του Αναδόχου. Σύμφωνα με 
το ΤΑΥ, η περίοδος προκήρυξης του διαγωνισμού και η περίοδος κατασκευής της Μονάδας 
τυγχάνει εξέτασης από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OLAF). 

Η Α’ Φάση του ΧΥΤ αναμενόταν ότι θα επαρκούσε για την ταφή των υπολειμμάτων επεξεργασίας 
για τα πρώτα δώδεκα έτη λειτουργίας της Μονάδας, δηλαδή μέχρι τα τέλη του 2029. Λόγω της 
αδυναμίας του υφιστάμενου Αναδόχου να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις σε σχέση 
με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μείγματος του παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου 
SRF/RDF, το ΤΑΥ, ως ο Εργοδότης της σύμβασης, αδυνατούσε να διαθέσει το εν λόγω υλικό για 
ενεργειακή αξιοποίηση σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα το σύνολο του 
μείγματος αυτού, με μικρές εξαιρέσεις, να καταλήγει στη λεκάνη του ΧΥΤ. Ως συνέπεια της μη 
τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, η διαθέσιμη χωρητικότητα της λεκάνης της 
Α’ Φάσης του ΧΥΤ μειώθηκε σε κρίσιμο επίπεδο και αναμενόταν να κορεσθεί περί τα τέλη του 2022, 
με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτικός ο άμεσος σχεδιασμός και η κατασκευή της Β’ Φάσης του 
ΧΥΤ.  

Το Υπουργείο επιθυμούσε να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της μελέτης και κατασκευής της 
Β’ Φάσης του ΧΥΤ στον υφιστάμενο Ανάδοχο, πρόταση με την οποία, τόσο η Υπηρεσία μας, όσο και 
το Γενικό Λογιστήριο, ως η ΑΑΔΣ, διαφώνησαν. Θέση της Υπηρεσίας μας ήταν ότι αντί να γίνει 
προσπάθεια να καλυφθεί από τον ίδιο τον Ανάδοχο η όποια ζημιά είχε υποστεί το Κράτος από τη 
μη συμμόρφωσή του στις συμβατικές του υποχρεώσεις ως προς την ποιότητα του παραγόμενου 
δευτερογενούς καυσίμου, επιδιωκόταν αντ’ αυτού να επιβραβευτεί με την ανάθεση επιπρόσθετων 
εργασιών, οι οποίες είχαν καταστεί αναγκαίες λόγω ακριβώς αυτής του της ανικανότητας. Η ΑΑΔΣ 
υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να καταστεί εφικτή αυτή η πρόταση του ΥΓΑΑΠ/ΤΑΥ, καθώς δεν 
τεκμηριωνόταν η μοναδικότητα του Αναδόχου λόγω μη ύπαρξης ανταγωνισμού για τεχνικούς 



 EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΑΑΠ/03/2022 

 
 

4 
 

λόγους. Ενώ τα πιο πάνω ήταν εις γνώση του ΥΓΑΑΠ/ΤΑΥ από τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού καθυστέρησε περαιτέρω και τελικά έγινε τέλος Μαρτίου 
του 2022, με προθεσμία υποβολής των προσφορών τα μέσα Μαΐου του 2022. Περαιτέρω, παρά τις 
επανειλημμένες αναφορές του ΤΑΥ ότι το νέο κύτταρο θα έπρεπε να κατασκευαστεί επισπευσμένα, 
με συμπερίληψη πρόνοιας στη σύμβαση για πρόσθετη αμοιβή (bonus) στον Ανάδοχο για 
ενωρίτερη συμπλήρωση του Έργου, η σύμβαση υπογράφηκε τελικά στις 27.7.2022, δηλαδή 
δυόμισι μήνες αργότερα.  

Ο τεμαχιστής ογκωδών αποβλήτων τοποθετήθηκε στη Μονάδα ΟΕΔΑ Πεντακώμου στα μέσα του 
2017 και παρέμεινε για ενάμιση χρόνο εκτός λειτουργίας, ενώ χρησιμοποιήθηκε μόλις για εννέα 
μήνες προτού καταστραφεί από πυρκαγιά. Η Υπηρεσία μας εξέφρασε την έκπληξή της σε σχέση με 
τη σπουδή που επέδειξε το ΤΑΥ, ως ο Εργοδότης της σύμβασης, να προχωρήσει σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για την αγορά καινούριου τεμαχιστή και την 
πώληση στον ίδιο οικονομικό φορέα του υφιστάμενου κατεστραμμένου, ωσάν και του ανήκε η 
ευθύνη για το συμβάν και η υποχρέωση για την αποκατάσταση της βλάβης από την πυρκαγιά, 
απαλλάσσοντας τον Ανάδοχο από τις συμβατικές υποχρεώσεις/ευθύνες του. Επιπρόσθετα, 
διαφωνήσαμε και με το γεγονός ότι το ΤΑΥ ήρθε σε διαπραγμάτευση με την ασφαλιστική εταιρεία, 
αποδεχόμενο την καταβολή ενός ποσού, το οποίο μάλιστα θεώρησε ως μη αντιπροσωπευτικό της 
υπολειμματικής αξίας του τεμαχιστή, καθώς σύμφωνα με τους όρους του Συμβολαίου Λειτουργίας, 
το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης αποτελούσε αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. Η Νομική 
Υπηρεσία με σχετική γνωμάτευσή της, επιβεβαίωσε ουσιαστικά τις θέσεις της Υπηρεσίας μας. 

Αρ. Διαγωνισμού ΤΑΥ 10/2013 – Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία του Σταθμού Επεξεργασίας 
Λυμάτων και συναφών εργασιών στην Άχνα. 

Κατά τον έλεγχο του πιο πάνω θέματος, διαπιστώσαμε ότι τα έγγραφα διαγωνισμού παρουσίαζαν 
ελλείψεις και εισηγηθήκαμε τη βελτίωσή τους για σκοπούς ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού. Μετά 
την υποβολή των προσφορών, δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην ομαλή έναρξη του 
κατασκευαστικού συμβολαίου, καθότι μετά την ανάθεση του διαγωνισμού από το Συμβούλιο 
Προσφορών (ΣΠ) του Υπουργείου υποβάλλονταν κατά διαστήματα προσφυγές στην  ΑΑΠ οι οποίες 
επιτύγχαναν, με αποτέλεσμα να ακυρώνεται κάθε φορά η απόφαση κατακύρωσης του 
διαγωνισμού. Επιπρόσθετα, καταχωρήθηκαν και προσφυγές στο Διοικητικό Δικαστήριο (ΔΔ) κατά 
των αποφάσεων της ΑΑΠ. Μετά από σωρεία προσφυγών, τελικά η σύμβαση κατακυρώθηκε επτά 
περίπου χρόνια μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού και ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες 
τον Σεπτέμβριο του 2020. Υποβάλαμε συστάσεις στο Τμήμα για την εφαρμογή των βέλτιστων 
πρακτικών στην ετοιμασία των εγγράφων των διαγωνισμών που προκηρύσσονται, για την 
ελαχιστοποίηση των πιθανών προβλημάτων στο στάδιο ανάθεσης των συμβάσεων.   

Σύμβαση με αρ. ΤΑΥ 04/2013 για τον Σχεδιασμό, Προμήθεια, Κατασκευή, Εγκατάσταση, 
Λειτουργία και Συντήρηση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων για την Κοινότητα Αγίων 
Βαβατσινιάς (ΣΑΑΒ)– Αποκλίσεις στην ποιότητα του επεξεργασμένου νερού και δυσλειτουργίες/ 
προβλήματα στη λειτουργία του Σταθμού.  
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Κατά τον έλεγχο της πιο πάνω σύμβασης, διαπιστώθηκε ότι στο Έργο παρουσιάστηκε σωρεία 
προβλημάτων από την έναρξή του, με αποτέλεσμα η προδιαγραφόμενη ποιότητα, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Σύμβασης, να μην έχει επιτευχθεί. Προτάθηκε από το ΤΑΥ η πραγματοποίηση 
κατάλληλων βελτιωτικών τροποποιήσεων στον Σταθμό για την εύρυθμη λειτουργία του. Η 
Υπηρεσία μας ανάφερε ότι δεν ενδείκνυται η καταβολή οποιουδήποτε ποσού για τη βελτίωση του 
Σταθμού, εάν δεν διασφαλιστεί ότι αυτές θα επιλύουν οριστικά τα προβλήματα και εάν δεν 
ξεκαθαρίσει ο καταμερισμός της ευθύνης. Μετά την αξιολόγηση σχετικής τεχνικής έκθεσης που 
υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο, το ΤΑΥ έκρινε την πρόταση του Αναδόχου ως ανεπαρκή, καλώντας 
το Συμβούλιο να αποφασίσει ως προς τον τερματισμό της σύμβασης. Ο Ανάδοχος, εν τω μεταξύ, 
τερμάτισε μονομερώς τη σύμβαση. Το ΤΑΥ αποφάσισε την έναρξη του προγράμματος 
επαναλειτουργίας του Σταθμού και την προώθηση της δημιουργίας νέου Σταθμού σε νέο 
προτεινόμενο χώρο του Κοινοτικού Συμβουλίου. Παράλληλα, μετά από την υποβολή σχετικής 
πρότασης για την εγκατάσταση ενός πιλοτικού συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, και μετά από 
έγκριση του Έπαρχου Λάρνακας, το σύστημα αυτό εγκαταστάθηκε στον Σταθμό και βρίσκεται σε 
λειτουργία μέχρι και σήμερα.  

Σύμβαση με αρ. ΤΑΥ 2/2012 για την Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου στο Φρέναρος και Άγιο 
Γεώργιο Αχερίτου – Φιλικός Διακανονισμός. 

Κατά τον έλεγχο της σύμβασης ΤΑΥ 2/2012 για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στο 
Φρέναρος και Άγιο Γεώργιο Αχερίτου, διαπιστώθηκε ότι η Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και 
Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ) απέρριψε τα αιτήματα του Εργολάβου για παράταση χρόνου. Στη συνέχεια ο 
Εργολάβος κάλεσε σε διαπραγμάτευση το ΤΑΥ για την επίτευξη φιλικού διακανονισμού, ο οποίος 
αφού επιτεύχθηκε και εξετάστηκε από την ΤΕΑΑ, προωθήθηκε στην ΚΕΑΑ, με τη διαφωνία του τότε 
Συντονιστή της σύμβασης, που ήταν ταυτόχρονα και ο Αν. Διευθυντής του ΤΑΥ, τον διττό ρόλο του 
οποίου η Υπηρεσία μας θεωρεί ως απαράδεκτο και μη σύμφωνο με τη σχετική Νομοθεσία και 
Κανονισμούς. Το θέμα εξετάστηκε στη συνεδρία της ΚΕΑΑ ημερ. 19.12.2018 και ενώ στα πρακτικά 
της εν λόγω συνεδρίας αναφέρεται ότι αναβλήθηκε η λήψη απόφασης, στις 22.3.2019 στάλθηκε 
από την ΚΕΑΑ στο ΤΑΥ επιστολή με την απόφασή της, η οποία ήταν διαφορετική από αυτή των 
πρακτικών και από τη θέση της Υπηρεσίας μας, αφού η ΚΕΑΑ ενέκρινε παράταση χρόνου που δεν 
δικαιολογείτο. Η σύμβαση τελικά ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2019 με την πραγματοποίηση της 
τελικής πληρωμής προς τον Εργολάβο, για το ποσό των €104.000, που αφορούσε στην επιστροφή 
ρήτρας καθυστέρησης που είχε κατακρατηθεί.  

Σύμβαση με αρ. ΤΑΥ 18/2016 για τη Λειτουργία και Συντήρηση του Σταθμού Επεξεργασίας 
Λυμάτων Λυθροδόντα. 

Κατά τον έλεγχο πρακτικών της ΤΕΑΑ για την πιο πάνω Σύμβαση του Τμήματος Πολεοδομίας και 
Οικήσεως (ΤΠΟ), τη λειτουργία και συντήρηση της οποίας ανέλαβε το ΤΑΥ, διαπιστώθηκε πως κατά 
την παραλαβή του Έργου από το ΤΑΥ και τον νέο Ανάδοχο δεν έγινε έγκαιρη καταγραφή των 
προβλημάτων/κακοτεχνιών. Διαπιστώθηκε επίσης πώς τα προβλήματα αυτά δεν είχαν 
γνωστοποιηθεί από το ΤΠΟ ή/ και δεν είχαν εντοπιστεί από το  ΤΑΥ κατά την ετοιμασία των 
εγγράφων του νέου διαγωνισμού. Ενόψει των πιο πάνω η Υπηρεσία μας ζήτησε ενημέρωση για 
τους ελέγχους που διενεργήθηκαν κατά την παραλαβή του Σταθμού. Σε πρόσφατη επικοινωνία με 
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το ΤΑΥ ενημερωθήκαμε πως μέχρι και σήμερα το θέμα εισροής όμβριων υδάτων στο συλλεκτικό 
σύστημα του Σταθμού παραμένει άλυτο, ενώ θα αναθεωρηθεί και η εκτίμηση του κόστους, ώστε 
να ζητηθούν οι ανάλογες πιστώσεις από το ΤΠΟ για τον νέο διαγωνισμό. 

Σύμβαση με αρ. ΤΑΥ 22/2015 για την Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου στην Τεμβριά και 
Κοράκου. Σύμβαση με αρ. ΤΑΥ 23/2016 για την Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου στην 
Ευρύχου, Φλάσου και Λινού – Λύση Συμφωνιών. 

Κατά τον έλεγχο του πιο πάνω θέματος διαπιστώσαμε ότι ενώ ο Ανάδοχος παρουσίαζε πολύ μεγάλη 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην υλοποίηση της σύμβασης αρ. ΤΑΥ 22/2015, το  ΤΑΥ δεν προχώρησε, ως 
όφειλε, στην έγκαιρη ενημέρωση της ΚΕΑΑ και στη λύση της εργοδότησής του, με αποτέλεσμα, αφενός, να 
δημιουργηθούν προβλήματα στη συνέχιση των εργασιών της σύμβασης, και αφετέρου, να υποβληθούν 
απαιτήσεις από τον Ανάδοχο. Το πρόβλημα έγινε ακόμα μεγαλύτερο όταν του ανατέθηκε και άλλος 
διαγωνισμός (ΤΑΥ 23/2016), με αποτέλεσμα τελικά το θέμα να παραπεμφθεί και εξεταστεί στην ΚΕΑΑ, όπου 
αποφασίστηκε η αποδέσμευση του Αναδόχου από τη σύμβαση αρ. ΤΑΥ 23/2016 και η εισαγωγή μηχανισμού 
ελέγχου της προόδου του Έργου της σύμβασης αρ. ΤΑΥ 22/2015 με τη δυνατότητα άμεσης λύσης της 
εργοδότησής του στην περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Τελικά ο Εργολάβος δεν προχώρησε στον φιλικό 
διακανονισμό, ως η απόφαση της ΚΕΑΑ, προτείνοντας την οριστική λύση του Συμβολαίου, η οποία τελικά 
επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο του 2021. Εισηγηθήκαμε τη λήψη όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων σε 
παρόμοιες περιπτώσεις, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, όπως είναι η έγκαιρη 
κατάσχεση των Έργων και της εγγυητικής πιστής εκτέλεσής τους, καθώς επίσης η αξιολόγηση της απόδοσής 
τους ως μη ικανοποιητική και ο αποκλεισμός τους από οποιονδήποτε μελλοντικό δημόσιο διαγωνισμό.   

Παράταση του χρόνου υλοποίησης σε αριθμό συμβάσεων Λειτουργίας και Συντήρησης Σταθμών 
Επεξεργασίας Λυμάτων και συναφείς εργασίες, μικρής δυναμικότητας και άλλων.  

Κατά τον έλεγχο αρκετών συμβάσεων που αφορούσαν Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων στρατοπέδων, 
καθώς επίσης τις συμβάσεις για τους Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων των κοινοτήτων Άλασσας και 
Παλαιχωρίου και τη σύμβαση λειτουργίας και συντήρησης του Κεντρικού Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων 
Βαθιάς Γωνιάς, παρατηρήσαμε πως υπήρξαν διαδοχικές παρατάσεις χρόνου στις εν λόγω συμβάσεις, λόγω 
της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στην έγκριση και προκήρυξη των νέων διαγωνισμών των 
Σταθμών. Παρατηρήσαμε επίσης ότι τις οι περισσότερες συμβάσεις εξ αυτών, ακόμα να προκηρυχθούν, 
λόγω μη έγκρισης των ποσών/κονδυλίων από το αρμόδιο Υπουργείο/Τμήμα. 

Αγορά υπηρεσιών για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων 
Κατηγορίας 1 ή και 2. 

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, με τις ενέργειες, τις πράξεις ή/και παραλείψεις τους, δεν έχουν κατορθώσει 
μέχρι σήμερα να απεγκλωβίσουν το δημόσιο από τη σύμβαση για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και 
τελική διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων, η οποία ανατέθηκε αρχικά το 2004 και έκτοτε ανατίθεται ή/και 
παρατείνεται με τον ίδιο Ανάδοχο, με την τελευταία σύμβαση να ανέρχεται στο ποσό των €1.452.000 τον 
χρόνο, με ισχύ μέχρι το 2023. 

Διαγωνισμός ΤΔ 11/2022 για την προμήθεια 900 (± 10 %) ζευγών αρβύλων δασοπυρόσβεσης για κάλυψη 
αναγκών του Τμήματος Δασών (ΤΔ). 

Τον Ιανουάριο 2022, το Τμήμα προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια αρβύλων 
δασοπυρόσβεσης στον οποίο υποβλήθηκε μόνο μία έγκυρη προσφορά, ενώ είχαν υποβληθεί γραπτές 
διαμαρτυρίες ότι  συγκεκριμένη προδιαγραφή περιόριζε τον ανταγωνισμό. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους, το 



 EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΑΑΠ/03/2022 

 
 

7 
 

Τμήμα προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης για την αγορά 847 ζευγών αρβύλων ύψους €114.175+ΦΠΑ, 
με τον μοναδικό έγκυρο προσφοροδότη, η οποία ήταν κατά 17.2% υψηλότερη της εκτίμησης δαπάνης. Η 
επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε ότι τελικά παρέλαβε μόλις 787 ζεύγη, εξήντα ζεύγη λιγότερα από την 
προβλεπόμενη ποσότητα, 333 ζεύγη εκ των οποίων παρουσίαζαν απόκλιση στην ημερομηνία κατασκευής, 
τα οποία παραλήφθηκαν με αποκοπή ποσού ύψους €614,97. 

Βελτίωση μέρους του κύριου οδικού δικτύου του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα - Φάση Α’ – Αρ. 
Διαγωνισμού Τ.Δ. 76/2021. 

Η Υπηρεσία μας, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο των εγγράφων του διαγωνισμού, απέστειλε επιστολή 
στο ΤΔ με αρκετές και σημαντικές παρατηρήσεις της, κυρίως για τα θέματα καθορισμού πρόσθετης αμοιβής 
για ενωρίτερη συμπλήρωση του Έργου, για τον χρόνο υλοποίησης που καθορίστηκε, για το χαμηλό ποσό 
ποινικής ρήτρας και το χαμηλό ποσοστό της Εγγύησης Συμμετοχής που καθορίστηκαν και τον μη καθορισμό 
προϋποθέσεων συμμετοχής σε σχέση με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών 
φορέων. Το ΤΔ προχώρησε στις ανάλογες τροποποιήσεις στο στάδιο της προσφοροδότησης, ως οι 
εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας, αναφέροντάς μας επίσης ότι η συμπερίληψη σχετικής πρόνοιας στα έγγραφα 
του διαγωνισμού για την καταβολή πρόσθετης αμοιβής (bonus) είχε αποφασιστεί για σκοπούς έγκαιρης 
υλοποίησης του Έργου και λιγότερης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Η εν λόγω πρόνοια αφαιρέθηκε εν 
τέλει από τα έγγραφα του διαγωνισμού. 

Διαγωνισμός αρ. Τ.Π. 31/2021 για την προμήθεια και πενταετή συντήρηση τεσσάρων διπλοκάμπινων 
οχημάτων. 

Τον Σεπτέμβριο 2021, το Τμήμα υπέγραψε σύμβαση αξίας €119.000+ΦΠΑ για την προμήθεια και πενταετή 
συντήρηση τεσσάρων διπλοκάμπινων οχημάτων, η οποία ήταν κατά 19% υψηλότερη από την εκτιμώμενη 
δαπάνη του διαγωνισμού. Από έλεγχο που διενεργήσαμε διαπιστώσαμε επίσης ότι, ενώ τα εν λόγω οχήματα 
παραδόθηκαν με καθυστέρηση οκτώ ημερών, έγινε τελικά αποκοπή από τον Ανάδοχο για πέντε μόνο μέρες 
καθυστέρησης, χωρίς να ληφθεί η απαιτούμενη έγκριση από το αρμόδιο προς τούτο όργανο. 

Στο Παράρτημα 1, παρατίθεται η απάντηση των Διευθυντών των Τμημάτων του ΥΓΑΑΠ με τα 
σχόλια/απόψεις τους επί των ευρημάτων και συστάσεων των παραγράφων της Έκθεσής μας, οι 
οποίες τους στάλθηκαν πριν τη δημοσιοποίησή τους, με τα σχόλια της Υπηρεσίας μας επί αυτών. 
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2. Εισαγωγή 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) αποτελείται από τη 
Διοίκηση και δέκα άλλα Τμήματα και Υπηρεσίες. Τα ευρήματα της παρούσας έκθεσης αφορούν στα 
πιο κάτω Τμήματα: 

 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

 Τμήμα Δασών 

 Τμήμα Περιβάλλοντος 

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο του  ΥΓΑΑΠ για την περίοδο 2022 – 2024, αποστολή του είναι η 
βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας και της αλιείας και η προστασία και αειφόρος διαχείριση του 
περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της Κύπρου, μέσω προγραμμάτων, δράσεων και έργων 

υψηλής προστιθέμενης αξίας.  Επίσης, όραμά του είναι μια αειφόρος, «πράσινη» και «καθαρή» 
Κύπρος, που θα οδηγεί παράλληλα στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.  

Οι στρατηγικές επιδιώξεις του  ΥΓΑΑΠ, για τα έτη 2022 – 2024, παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

Πίνακας 2: Στρατηγικές επιδιώξεις. 

Α/Α Στρατηγικές επιδιώξεις ΥΓΑΑΠ 

1. Μεταρρύθμιση της γεωργικής οικονομίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. 

2. Προώθηση της πράσινης και της γαλάζιας ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην αναδιάρθρωση της 
οικονομίας. 

3. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων. 

4. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
πρόληψη των κινδύνων που προκύπτουν από αυτή. 

5. Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων και τη 
δημόσια υγεία. 

6. Προώθηση ολοκληρωμένου πλαισίου για την προστασία και ευημερία των ζώων. 

7. Ενίσχυση των διεθνών και περιφερειακών συνεργασιών για αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. 

8. Αύξηση της αποτελεσματικότητας των Τμημάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου και πλήρης 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων τους, τόσο από εθνικούς 
πόρους όσο και μέσα από την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Σχέδιο 
Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλα χρηματοδοτικά 
εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

9. Συνεισφορά στην επίτευξη των φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, μέσα από την υιοθέτηση των βασικών αρχών της Πράσινης Συμφωνίας. 
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Η παρούσα έκθεση αφορά τον τεχνικό έλεγχο, δηλαδή τον έλεγχο των δημοσίων διαγωνισμών και 
των δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Ο τεχνικός έλεγχος ορίζεται ως ο 
κανονιστικός έλεγχος, ο οποίος συνήθως εμπεριέχει στοιχεία διαχειριστικού ελέγχου, και εξετάζει 
τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία καθώς και την τήρηση των αρχών της οικονομικότητας, 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. 

Ο τεχνικός έλεγχος διενεργείται, σε δειγματοληπτική βάση ή κατόπιν καταγγελίας ή πληροφορίας, 
και αυτό γίνεται, είτε στον πραγματικό χρόνο διεξαγωγής των διαδικασιών, ή/και εκ των υστέρων 
αφότου οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί. Ο τεχνικός έλεγχος μπορεί επιπρόσθετα να αποτελεί 
μέρος ενός οικονομικού ελέγχου ή να πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός διαχειριστικού ελέγχου 
ή ενός ελέγχου συμμόρφωσης, όπως αυτά καθορίζονται από τα ISSAI.  

Στη βάση των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας έχει διενεργήσει αριθμό δειγματοληπτικών ελέγχων σε 
θέματα δημόσιων διαγωνισμών και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων του σε  Τμήματα του ΥΓΑΑΠ, 
τα ευρήματα των οποίων αναλύονται στην παρούσα Έκθεση. 
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3. Σκοπός του  ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014). 

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής, 
βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, 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. Για τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει 
όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς και τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο 
πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής, βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, ασκεί 
κάθε άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του 
αναθέτονται διά Νόμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των λογαριασμών της 
Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού 
Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε Κονδυλίου οφείλει να 
διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών και την 
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης του οικείου Προϋπολογισμού, 
στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) και 8).  

Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους, 
όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

Επίσης, με βάση την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, ο Γενικός Ελεγκτής ή εκπρόσωπος του 
έχει δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφο των εγγράφων του διαγωνισμού ταυτόχρονα με την 
προκήρυξή του και να παρακάθεται σε συνεδρίες των αρμόδιων Συμβουλίων Προσφορών (ΣΠ) και 
Επιτροπών Αξιολόγησης (ΕΑ) ως ανεξάρτητος παρατηρητής και να εκφράζει τις απόψεις του. 

Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος 
(Ν.113(Ι)/2002) 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. 

3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Σκοπός του ελέγχου ήταν η εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του Υπουργείου με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο περιλαμβανομένης της περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.  
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3.3 Μεθοδολογία  

3.3.1 Πρότυπα ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 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.   

Τα Πρότυπα ISSAI 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:  

 

Tο θεμελιώδες Πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η οποία 
υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (“The Lima 
Declaration”). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η “Magna 
Carta” στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων, καθώς έθεσε τα θεμέλια του δημόσιου 
ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και τις βασικές αρχές για τα Ανώτατα 
Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά 
αποτελέσματα. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στη Διακήρυξη της Λίμα αναγνωρίστηκαν από τις 
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Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 (ημερ. 22.12.2011) και 69/228 (ημερ. 
19.12.2014).  Το Πρότυπο INTOSAI-P1, όπως και το Πρότυπο INTOSAI-P10 (Διακήρυξη του Μεξικού), 
αποτελούν μέρος του κοινοτικού κεκτημένου. 

Το Πρότυπο 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. 

Με βάση το Πρότυπο ISSAI 200, ο οικονομικός έλεγχος στοχεύει στη συλλογή επαρκών κατάλληλων 
τεκμηρίων που να παρέχουν εύλογη διαβεβαίωση στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, 
υπό τη μορφή ελεγκτικής γνώμης ή/και άλλης έκθεσης, ότι οι οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται δίκαια ή/και σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής 
αναφοράς και το κανονιστικό 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.  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).   

Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά πόσο 
ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι έλεγχοι 
αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου φορέα συνάδουν 
με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη 
συμμόρφωση με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις γενικές αρχές 
χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων.  

3.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από τα ελεγχόμενα Τμήματα του  
ΥΓΑΑΠ, σε επισκόπηση εγγράφων, μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας. 

Ο έλεγχος καλύπτει τα έτη 2017 μέχρι σήμερα.   

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στους ελεγχόμενους φορείς και  
οι απόψεις τους ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυτο, στην παρούσα Έκθεση. 
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Διευκρινίζουμε ότι, για σκοπούς δημοσίευσης της παρούσας Ειδικής Έκθεσης, έχουν απαλειφθεί 
όλες οι αναφορές που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η 
συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται ουσιωδώς η κοινοποίηση των 
ευρημάτων και διαπιστώσεων της Υπηρεσίας μας που επιβάλλουν τα εφαρμοστέα διεθνή 
πρότυπα.  

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς του ελέγχου συμμόρφωσης χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές και κανόνες, τα ακόλουθα: 

α. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 
Θέματα Νόμος (Ν.73(Ι)/2016) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί και οι σχετικές 
εγκύκλιοι, περιλαμβανομένου του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών που έχει εκδώσει η ΑΑΔΣ. 

β. Εγκύκλιοι που σχετίζονται με τους πιο πάνω Νόμους και Κανονισμούς. 

γ. Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμών της ΑΑΔΣ. 

δ. Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, 
Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί  (Κ.Δ.Π. 201/2007).  
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4. Ευρήματα ελέγχου συμμόρφωσης και συστάσεις  

Στις παραγράφους με αρ. 5 έως 8 που ακολουθούν παρατίθενται ξεχωριστά για κάθε ελεγχόμενο 
Τμήμα τα ευρήματα που προκύπτουν από τους ελέγχους συμμόρφωσης και οι σχετικές συστάσεις.  

5. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

5.1 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Απορριμμάτων των 
επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου (Μονάδα ΟΕΔΑ Κόσιης) 

5.1.1 Σύμβαση με αρ. ΥΠΕΣ 11/2005 για τη Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Απορριμμάτων των επαρχιών 
Λάρνακας και Αμμοχώστου (Μονάδα ΟΕΔΑ Κόσιης) 

Σε συνέχεια της σχετικής παραγράφου που περιλαμβάνεται στην Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας 
με αρ. ΤΑΥ/01/2017 - Έλεγχος Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) για το έτος 2016, η οποία 
εκδόθηκε στις 8.12.2017, αναφέρονται τα ακόλουθα:  

Η σύμβαση με αρ. ΥΠ.ΕΣ. 11/2005 για τη Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία των Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας και Διάθεσης Απορριμμάτων των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου (Μονάδα 
ΟΕΔΑ Κόσιης) υπογράφηκε στις 20.12.2006 μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Αναδόχου 
Κοινοπραξίας. Η κατασκευή της Μονάδας, συμβατικού ποσού ύψους €35.076.200 πλέον ΦΠΑ, 
ολοκληρώθηκε στις 17.3.2010 και η δεκαετής περίοδος λειτουργίας της, συμβατικού ενδεικτικού 
ποσού ύψους €99.880.430 (βάσει τιμών μονάδας ανά είδος αποβλήτου και των ελάχιστων 
εγγυημένων ετήσιων ποσοτήτων ανά είδος αποβλήτου) πλέον ΦΠΑ, άρχισε την 1.4.2010.  

Βάσει της Συμφωνίας Εκχώρησης ημερ. 7.9.2011, η παρακολούθηση της δεκαετούς λειτουργίας 
της Μονάδας και όλες οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από την αρχική σύμβαση 
εκχωρήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή 
Αξιοποίησης Οικιακών Απορριμμάτων Επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου (ΣΕ.ΛΑ.), βάσει των 
προνοιών του Ν.85(Ι)/2005, ο οποίος διέπει την εγκαθίδρυση και λειτουργία των επαρχιακών 
Συμβουλίων Εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με την εν λόγω Συμφωνία Εκχώρησης, το ΣΕ.ΛΑ. είναι πλέον 
η Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) (Εργοδότης) για τη φάση λειτουργίας και το Κράτος παραμένει ο εγγυητής 
των οικονομικών υποχρεώσεων του ΣΕ.ΛΑ. προς τον Ανάδοχο Λειτουργίας της Μονάδας ΟΕΔΑ 
Κόσιης.  

Με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 83.481 και ημερ. 11.10.2017, το ΥΓΑΑΠ ανέλαβε 
αποκλειστικά όλα τα θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, τα οποία προηγουμένως ήταν υπό 
την ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών, περιλαμβανομένης και της εν λόγω σύμβασης, με το ΤΑΥ 
να ενεργεί ως η Συντονιστική Αρχή σε σχέση με τη λειτουργία της Μονάδας ΟΕΔΑ Κόσιης. 

Επαναδιαπραγμάτευση Σύμβασης – Σύναψη Συμπληρωματικής Συμφωνίας. 

Η επιτακτική ανάγκη για το κλείσιμο του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) 
Κοτσιάτη, λόγω κινδύνου επιβολής προστίμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μετά την καταδίκη 
της Κύπρου στην υπόθεση C.412/12 από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στις 
18.7.2013 εξαιτίας της παράνομης λειτουργίας του, οδήγησε το ΤΑΥ, με τη συνδρομή της Κεντρικής 
Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον Ανάδοχο 
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Λειτουργίας της Μονάδας ΟΕΔΑ Κόσιης με σκοπό την τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης για 
τη συμπερίληψη της επεξεργασίας των πρόσθετων ποσοτήτων δημοτικών αποβλήτων που θα 
εκτρέπονταν από την επαρχία Λευκωσίας, με παράλληλη διαπραγμάτευση για μείωση των υψηλών 
τιμών μονάδος διαχείρισης των αποβλήτων που προνοούνταν στην υφιστάμενη σύμβαση. 

Κατόπιν εξασφάλισης γνωμάτευσης ημερ. 5.12.2017 από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, 
και συνεδρίας της ΚΕΑΑ στις 13.12.2017, η τελευταία ενημέρωσε με επιστολή της ημερ. 13.12.2017 
το ΤΑΥ, ότι σε περίπτωση που εξακολουθούσε να προκρίνει τη σύναψη συμπληρωματικής 
συμφωνίας με τον Ανάδοχο Λειτουργίας της Μονάδας ΟΕΔΑ Κόσιης, για παραλαβή πρόσθετων 
ποσοτήτων που θα εκτρέπονταν από την επαρχία Λευκωσίας στο πλαίσιο μιας συνολικής 
διευθέτησης των εκκρεμούντων θεμάτων, το θέμα να διαβιβαζόταν ενώπιόν της, μέσω της 
Τμηματικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ). Επίσης υποδείχθηκε στο ΤΑΥ ότι, σε τέτοια 
περίπτωση, ενώπιον της ΚΕΑΑ θα έπρεπε, μεταξύ άλλων, να τεθούν συγκεκριμένα στοιχεία όπως 
αυτά υποδεικνύονταν στην εν λόγω γνωμάτευση, ενώ τονίστηκε ότι, η υπό διαπραγμάτευση 
συμφωνία, επ’ ουδενί θα διασυνδεόταν είτε με τις τότε εν εξελίξει ποινικές διαδικασίες είτε με τις 
ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαδικασίες για το ενδεχόμενο ανάκτησης κρατικών 
ενισχύσεων. 

Το θέμα τέθηκε ενώπιον της ΤΕΑΑ στις 27.2.2018, και η Υπηρεσία μας υπέβαλε σωρεία σχολίων και 
παρατηρήσεων προς το ΤΑΥ, με επιστολή της ημερ. 19.3.2018, η οποία κοινοποιήθηκε στην ΚΕΑΑ. 
Στις 4.4.2018 η ΚΕΑΑ μελέτησε το προσχέδιο της συμπληρωματικής συμφωνίας που είχε θέσει 
ενώπιόν της το ΤΑΥ και αποφάσισε ότι το ποσό των €20εκ. που πρότεινε το Τμήμα θα έπρεπε να 
μειωθεί κατά €7εκ. περίπου. Επίσης η ΚΕΑΑ, μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι θα έπρεπε να 
απαλειφθούν οι όροι που αφορούσαν στην καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο αν οι ποσότητες 
που θα μεταφέρονταν στη Μονάδα για ταφή χωρίς επεξεργασία υπολείπονταν των 50.000 τόνων. 

Ακολούθησε σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 11.4.2018, στην οποία διά στόματος 
του Προέδρου εξηγήθηκε ο μεγάλος κίνδυνος που διέτρεχε η Δημοκρατία για επιβολή προστίμου 
από την ΕΕ εξαιτίας της παράνομης λειτουργίας του ΧΑΔΑ Κοτσιάτη. Το θέμα της εκτροπής των 
οικιακών αποβλήτων της επαρχίας Λευκωσίας στη Μονάδα ΟΕΔΑ Κόσιης, προκειμένου να καταστεί 
εφικτό το κλείσιμο του ΧΑΔΑ Κοτσιάτη, εξετάστηκε στο πλαίσιο έκτακτης συνεδρίας της ΚΕΑΑ στις 
13.4.2018, στην παρουσία του Αναδόχου, όπου παρά το γεγονός πως το ΤΑΥ είχε ενημερώσει την 
ΚEAA ότι ο Ανάδοχος ήταν σύμφωνος με το κείμενο της συμφωνίας που είχε υποβληθεί ενώπιόν 
της, διαφάνηκε ότι ο τελευταίος είχε ενστάσεις, και μάλιστα έντονες, επί συγκεκριμένων προνοιών. 
Στη βάση των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά συνεδρίας, κατέθεσε 
τις θέσεις της.  

Συγκεκριμένα, αναφέραμε ότι αποφάσεις και χειρισμοί των τελευταίων πέντε χρόνων κατέστησαν 
το Κράτος έρμαιο των ορέξεων ενός ιδιωτικού μονοπωλίου, δηλαδή του Αναδόχου της Μονάδας 
ΟΕΔΑ Κόσιης. Κατά την άποψή μας, η ΚΕΑΑ δεν μπορούσε να καταβάλει ποσά που δεν 
δικαιολογούνταν αντικειμενικά γιατί αυτό θα συνιστούσε παράνομη κρατική ενίσχυση. Επίσης, δεν 
μπορούσε να απαλλάξει τον Ανάδοχο από υποχρεώσεις του που απορρέουν από όρους της 
σύμβασης. Με βάση τον περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμο, η κρατική ενίσχυση 
περιλαμβάνει κάθε επιχορήγηση αλλά και απαλλαγή από οποιουσδήποτε όρους. Συνεπώς το ποσό 
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των €2,4εκ. συν τόκους για τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί σύμφωνα με τον  ετεροβαρή όρο για 
αύξηση των τιμών μονάδος στη βάση της λογικής των εγγυημένων ποσοτήτων, θα έπρεπε, κατά 
την άποψή μας, να αφαιρεθεί (περίπου €3εκ.). Ομοίως, θα έπρεπε να αφαιρεθεί το ποσό των 
€1,9εκ. για τις πληρωθείσες και μη παρασχεθείσες υπηρεσίες που αφορούσαν στην εργοδότηση 
ειδικού Εμπειρογνώμονα και έκδοση τραπεζικής εγγύησης ύψους €10εκ.. 

Αναφέραμε ότι το δημόσιο συμφέρον δεν μπορούσε να δικαιολογήσει απαλλαγή από την αρχή της 
νομιμότητας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το δημόσιο συμφέρον αφορούσε στη μη επιβολή 
προστίμου από την ΕΕ εξαιτίας της παράνομης λειτουργίας του ΧΑΔΑ Κοτσιάτη, που 
εξακολουθούσε να λειτουργεί παράνομα λόγω της αποτυχίας των αρμόδιων Υπουργείων/ 
Τμημάτων να ενεργήσουν έγκαιρα με τον κατάλληλο τρόπο. Ουσιαστικά το δημόσιο συμφέρον 
αφορούσε ένα πολύ μεγάλο ποσό που θα καταβαλλόταν στην ΕΕ ως πρόστιμο, και προς αποφυγή 
τούτου, γινόταν εισήγηση να δοθεί σε μία ιδιωτική εταιρεία ποσό ύψους €4,9εκ. που κανονικά δεν 
θα της καταβαλλόταν. Δηλαδή, εφόσον η ΚΕΑΑ αποφάσισε ότι το ποσό των €4,9εκ. δεν 
δικαιολογείται αντικειμενικά, αν η Επιτροπή έδινε το ποσό αυτό θα ήταν ως εάν να έδινε στον 
Ανάδοχο, κατά χάριν, ποσό κατ’ επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος. Η παρατήρηση αυτή ήταν 
πιο σημαντική, αν ικανοποιείτο η απαίτηση του Αναδόχου για συμπερίληψη όρου για παραίτηση 
του Κράτους από απαιτήσεις που αφορούσαν γεγονότα που προηγήθηκαν της υπογραφής της 
σύμβασης.  

Αναφέραμε επίσης ότι το κείμενο της συμφωνίας θα έπρεπε να τροποποιηθεί ώστε να 
λαμβάνονταν υπόψη οι παρατηρήσεις της Νομικής Υπηρεσίας ως προς τις πρόνοιες που 
αφορούσαν στην ταφή απορριμμάτων χωρίς επεξεργασία. Σημειώνεται ότι, στη Στρατηγική 
Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων αναφέρεται ότι «ο Κοτσιάτης θα μπορέσει να κλείσει όταν 
κατασκευαστεί ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Λευκωσίας. Εναλλακτικά μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Κόσιης μαζί με πλήρη αξιοποίηση της ΟΕΔΑ 
Κόσιης (περίπου 80.000 τόνους σύμμεικτου αποβλήτου με πλήρη επεξεργασία και 40.000 για 
μηχανική διαλογή και ενταφιασμό)». Αυτό σήμαινε ότι η επιλογή της ταφής χωρίς καμία 
επεξεργασία δεν ήταν σύμφωνη ούτε καν με την εγκεκριμένη από το Υπουργικό Συμβούλιο 
Στρατηγική.  

Λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη ανυπαρξία δράσεων εκ μέρους του Τμήματος Περιβάλλοντος (ΤΠ) 
και του ΤΑΥ ως προς την κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη δυτική 
Λευκωσία, εκφράσαμε τις επιφυλάξεις μας ως προς την επάρκεια των σχεδιασμών για το άμεσο 
και πλήρες κλείσιμο του ΧΑΔΑ Κοτσιάτη. Τέλος, σημειώσαμε την προχειρότητα των χειρισμών του 
ΤΑΥ το οποίο, παρά το γεγονός ότι χειριζόταν το θέμα αυτό επί μήνες, παρουσίασε στην ΚΕΑΑ 
εισήγηση ως συμφωνία που υποτίθεται ήταν έτοιμη για υπογραφή, ενώ στην πραγματικότητα ο 
Ανάδοχος είχε ενστάσεις επί του κειμένου, εκ των οποίων ορισμένες ουσιώδεις. 

H ΚΕΑΑ κατά τη συνεδρία της στις 16.5.2018, αφού έλαβε υπόψη ότι το κείμενο της συμφωνίας 
έτυχε νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία, αποφάσισε όπως το εγκρίνει σύμφωνα 
με τις εισηγήσεις της ΤΕΑΑ. Ως εκ τούτου, το ΥΓΑΑΠ προχώρησε στις 21.5.2018 στην υπογραφή 
Συμπληρωματικής Συμφωνίας µε τον Ανάδοχο Λειτουργίας, ώστε να μεταφέρονται και να 
τυγχάνουν διαχείρισης στη Μονάδα ΟΕΔΑ Κόσιης οι περισσότερες ποσότητες των σύμμεικτων 
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οικιακών απορριμμάτων της επαρχίας Λευκωσίας. Εν τέλει, σύμφωνα με τη συναφθείσα 
συμπληρωματική συμφωνία, το συνολικό οφειλόμενο ποσό για δεδουλευμένες υπηρεσίες που 
είχε καταστεί ληξιπρόθεσμο, πλέον τόκων, μέχρι και τις 31.1.2018, ανερχόταν σε €17,5εκ..  

Κατά την άποψή μας, το ποσό το οποίο αξιολογήθηκε ως ληξιπρόθεσμο, υπερέβαινε κατά €4,5εκ. 
το ποσό που μπορούσε αντικειμενικά να δικαιολογηθεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 
Ταυτόχρονα, ήταν άκρως αντιφατικό η Δημοκρατία να προχωρά σε διαβήματα προς τα αρμόδια 
όργανα της ΕΕ για ανάκτηση ποσών που καταβλήθηκαν ή/και περιλήφθηκαν σε τιμολόγια του 
Αναδόχου λόγω ετεροβαρών προνοιών ή/και αφορούσαν μη παρασχεθείσες υπηρεσίες, και αυτά, 
στο πλαίσιο της εν λόγω διαπραγμάτευσης, να γίνονται αποδεκτά/παραδεκτά από το ΤΑΥ ως 
«ληξιπρόθεσμες οφειλές».  

Συμπερίληψη πρόνοιας για ταφή σύμμεικτων αποβλήτων χωρίς επεξεργασία στη 
Συμπληρωματική Συμφωνία. 

Σε γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προς το ΥΓΑΑΠ ημερ. 3.4.2018, 
καταγράφεται ότι οι αναφορές που περιλαμβάνονταν σε προσχέδιο της Συμπληρωματικής 
Συμφωνίας, στο βαθμό που αναφέρονται σε ταφή αποβλήτων χωρίς επεξεργασία, βρίσκονται σε 
αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 6(α) της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 2011/97/ΕΕ, και του Κανονισμού 6 των περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) 
Κανονισμών του 2003 έως 2014. Στην ίδια γνωμάτευση, αναλύονται οι ενδεχόμενες νομικές και 
άλλες προεκτάσεις διατήρησης των διατάξεων που αφορούσαν ταφή χωρίς επεξεργασία στη 
συμφωνία, επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο, ως το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, θα έπρεπε να 
ενεργήσει.  

Εν τέλει, στη συναφθείσα συμπληρωματική συμφωνία περιλήφθηκε πρόνοια σύμφωνα με την 
οποία μέχρι 50.000 τόνοι σύμμεικτων απορριμμάτων σε ετήσια βάση δεν θα τύγχαναν 
επεξεργασίας αλλά θα ενταφιάζονταν στο ΧΥΤΥ, εφόσον συμπεριλαμβανόταν στην Άδεια 
Βιομηχανικών Εκπομπών και στην Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων τέτοια δυνατότητα. Προκύπτει 
δηλαδή ότι, το ΥΓΑΑΠ ή/και το ΤΑΥ φαίνεται να παραγνώρισαν τόσο τον κίνδυνο σύναψης μιας 
παράνομης συμφωνίας, όσο και τον κίνδυνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από το ΔΕΕ να 
επιβάλει αυξημένες χρηματικές κυρώσεις στο πλαίσιο της προσφυγής ενώπιον του ΔΕΕ για επιβολή 
ποινής, υπό την έννοια ότι περίπου το ⅓ των αποβλήτων που θάβονταν χωρίς επεξεργασία στον 
Κοτσιάτη θα μεταφέρονταν για να τύχουν της ίδιας μεταχείρισης, δηλαδή ταφής χωρίς 
επεξεργασία, στην Κόσιη η οποία θα λειτουργούσε επομένως ως παράνομη χωματερή, ή να κινήσει 
νέα διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της Δημοκρατίας, δυνάμει του άρθρου 258 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της ΕΕ.  

Η Υπηρεσία μας, με επιστολή της ημερ. 27.3.2019 προς το ΤΠ επισήμανε ότι θα έπρεπε να ληφθούν 
όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, εφόσον η ταφή σύμμεικτου υλικού χωρίς να τύχει καμίας 
επεξεργασίας δεν φαινόταν να συνάδει με τις πρόνοιες της σχετικής Οδηγίας της ΕΕ. Ωστόσο, το 
ΤΠ, σε απαντητική επιστολή του ημερ. 17.5.2019, μας ανέφερε ότι όρος της Άδειας Απόρριψης 
Αποβλήτων που είχε χορηγηθεί στον Φορέα Εκμετάλλευσης προνοούσε ότι στην περίπτωση που η 
ποσότητα των εισερχομένων ανάμεικτων αστικών αποβλήτων υπερέβαινε τη δυναμικότητα 
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επεξεργασίας της εγκατάστασης, αυτά μπορούσαν να διατίθενται απευθείας στον ΧΥΤΥ. 
Προέκυπτε δηλαδή ότι το Τμήμα, το οποίο είναι αρμόδιο για διαφύλαξη της εφαρμογής της 
Οδηγίας, εξέδωσε άδεια για ταφή σύμμεικτων αποβλήτων χωρίς επεξεργασία, δηλαδή για δράση 
που είναι απαγορευμένη από την Οδηγία.  

Σε νέα επιστολή μας προς το ΤΠ ημερ. 7.6.2019, επισημάναμε ότι η πρακτική να θάβεται σύμμεικτο 
υλικό χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία εφαρμοζόταν και στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Πάφου, εκφράζοντας τις έντονες ανησυχίες μας για πιθανή καταδίκη της 
Δημοκρατίας από την ΕΕ για παραβίαση των σχετικών Οδηγιών της. Για τον λόγο αυτό ζητήσαμε 
ενημέρωση για τα μέτρα τα οποία επρόκειτο να ληφθούν, με σχετικά χρονοδιαγράμματα, 
δεσμευτικά προς όλους τους εμπλεκόμενους, για συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Το ΤΠ 
σε απαντητική του επιστολή ημερ. 6.9.2019 αναφέρθηκε γενικά στην προώθηση νέου διαγωνισμού 
για τη διαχείριση της Μονάδας λόγω της επικείμενης λήξης της υφιστάμενης σύμβασης τον Μάρτιο 
του 2020, στο ότι προτάθηκε η κατασκευή ενός ή περισσοτέρων σταθμών μεταφόρτωσης εντός του 
2020 στην επαρχία Λευκωσίας για την εύρυθμη και οικονομικότερη μεταφορά των δημοτικών 
αποβλήτων από τις απομακρυσμένες περιοχές στην ΟΕΔΑ Κόσιης, καθώς και στην αναθεώρηση της 
Στρατηγικής και του Σχεδίου Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021, βάσει την οποίας θα 
εξεταζόταν η αναβάθμιση της Μονάδας. 

Πόρισμα Ερευνητικής Επιτροπής. 

Η Ερευνητική Επιτροπή η οποία διορίστηκε με Διάταγμα του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 
(ΚΔΠ 242/2017) στις 8.2.2017 για να προβεί σε πλήρη και ενδελεχή έρευνα αναφορικά με τον τρόπο 
και τη χάραξη σχεδιασμού σε σχέση με τις χωματερές ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων από το 
2003 και έπειτα, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
δυνάμει του άρθρου 14 της Οδηγίας 1991/31/ΕΚ και της καταδικαστικής απόφασης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης C.412/12, εξέδωσε το πόρισμα της στις 7.6.2018. 

Στο πόρισμα αυτό καταγράφεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν λήφθηκαν σοβαρά υπόψη οι εκάστοτε 
υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για να εφαρμόσει τη σχετική νομοθεσία τόσο σε εθνικό 
όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών κρίθηκε επιπόλαιη, με το ΤΠ του 
ΥΓΑΑΠ να φέρει τόσο τη θεσμική ευθύνη, όσο και τη γενική ευθύνη της προστασίας του 
περιβάλλοντος. Οι γενικοί χειρισμοί από το 2002 με τη θέσπιση του Ν.215(Ι)/2002, έτσι ώστε η 
Δημοκρατία να εναρμονιστεί με την Οδηγία αρ. 1999/31/ΕΚ περί της υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων, ήταν ανεπαρκείς και η καθοδήγηση που έλαβαν από τα σχετικά αρμόδια κυβερνητικά 
Τμήματα οι εκάστοτε Υπουργοί ήταν ελλιπής και συγκεχυμένη. 

Η Ερευνητική Επιτροπή επισήμανε ότι ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των δυο τότε 
αρμόδιων Υπουργείων, δηλαδή του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΥΓΑΑΠ, και η διαφορά 
αντιλήψεων δεν οδήγησε στην αναγκαία αρμονική συνεργασία, με αποτέλεσμα η διαφωνία περί 
του γενικού προγραμματισμού να εμποδίσει τον καθορισμό και την υλοποίηση μιας ενιαίας 
στρατηγικής διαχείρισης. Δεν έγινε σωστός στρατηγικός σχεδιασμός από το 2003 και δεν 
διατέθηκαν επαρκείς χρηματικοί και ανθρώπινοι πόροι με επαρκή τεχνογνωσία για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και της αναμενόμενης 
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ανταπόκρισης της κρατικής μηχανής στις υποχρεώσεις της, τόσο έναντι της ΕΕ, όσο και έναντι των 
ίδιων των πολιτών της. 

Το πόρισμα αναφέρει, περαιτέρω, ότι ενώ η Νομική Υπηρεσία προέβη σε υποδείξεις για τις 
αναγκαίες ενέργειες ώστε να βοηθηθεί η νομική υπόθεση της Δημοκρατίας ενώπιον του ΔΕΕ, αυτές 
οι υποδείξεις δεν βρήκαν κατάλληλη ανταπόκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Η αποτυχία των 
δύο Υπουργείων και, κατ' επέκταση, της ίδιας της Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει τις νομικές της 
υποχρεώσεις αντικατοπτρίζεται στις απαντήσεις που έδιναν τα δύο Υπουργεία στις επιστολές της 
Νομικής Υπηρεσίας μετά την έναρξη της διαδικασίας από την Επιτροπή της ΕΕ και κατά την 
εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του ίδιου του ΔΕΕ που χαρακτηρίζονται από διαφωνίες μεταξύ 
τους και τάση αποφυγής ευθυνών για την προώθηση των στόχων της σχετικής νομοθεσίας εντός 
του χρόνου που καθόριζε η Οδηγία. 

Η Ερευνητική Επιτροπή κατέγραψε επίσης στο πόρισμά της ότι, μπορεί μεν η ανάθεση της 
διαχείρισης των αποβλήτων της Λευκωσίας στη Μονάδα ΟΕΔΑ Κόσιης να πρόσφερε τη δυνατότητα 
καθορισμένου χρονικού ορίζοντα για το κλείσιμο του ΧΑΔΑ Κοτσιάτη, ωστόσο η ανάθεση σε 
εταιρεία που είχε, με παραδοχή ανωτάτων στελεχών της ίδιας, άμεση ανάμειξη σε θέματα 
διαφθοράς σε βάρος του τόπου και, κατ' επέκταση των πολιτών του, θα μπορούσε να είχε 
αποφευχθεί με έγκαιρο και ορθό προβληματισμό, ορθολογιστικό καθορισμό υποχρεώσεων και 
ευθυνών και ορθή επιλογή Συμβούλων που θα είχαν εκπονήσει κατάλληλες μελέτες και θα είχαν 
δώσει τις ορθές συμβουλές στα αρμόδια Τμήματα. 

Τέλος, η Επιτροπή δεν έκρυψε την ανησυχία της για το ενδεχόμενο νέας καταδίκης της 
Δημοκρατίας για μη επίτευξη των στόχων του 2020 για ανακύκλωση 50% των παραγόμενων 
αποβλήτων στην πηγή (Οδηγία 2008/98/ΕΚ) λόγω του ότι δεν φαινόταν, εκ πρώτης όψεως, να 
λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προς επίτευξη των στόχων αυτών από το ΤΠ. 

Λανθασμένη εφαρμογή δείκτη τιμών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγού στη 
βιομηχανία, σε πιστοποιητικά πληρωμής. 

Με επιστολή μας ημερ. 18.11.2019 επισημάναμε ότι από προκαταρκτικό έλεγχο των υπολογισμών 
του Αναδόχου στο τιμολόγιο Απριλίου 2018, όπως αυτό μας είχε αποσταλεί στις 9.10.2019, 
διαφάνηκε ότι σε αυτό λαμβανόταν υπόψη λανθασμένος δείκτης βάσης τιμών παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος παραγωγού στη βιομηχανία (ολικός, εφόσον δεν δημοσιεύεται εγχώριος). Συγκεκριμένα, 
εφαρμοζόταν τιμή δείκτη Εο η οποία ίσχυε κατά τον μήνα πριν την 1.4.2016 με βάση το έτος 2015, 
ίση με 56, αντί 73,10 που ήταν η ορθή τιμή. Σχετική υπόδειξη είχε γίνει σε επιστολή μας ημερ. 
18.10.2019 προς το ΤΑΥ, η οποία είχε κοινοποιηθεί στο ΣΕ.ΛΑ. Ως εκ τούτου ζητήσαμε ενημέρωση 
εάν είχε γίνει η σχετική διόρθωση στα πιστοποιητικά πληρωμής του Αναδόχου, ζητώντας τα 
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία της οικονομικής διόρθωσης που προέκυπτε. 

Το ΣΕ.ΛΑ. με επιστολή του ημερ. 26.11.2019 μας ενημέρωσε ότι ο Ανάδοχος προέβη σε 
αναπροσαρμογή των χρεώσεων εκδίδοντας στις 12.9.2018 πιστωτική σημείωση ύψους 
€159.223,65. Την ίδια περίοδο έγινε αναπροσαρμογή στις χρεώσεις λόγω αλλαγής του δείκτη 
ωριαίου εργατικού κόστους στις κατασκευές, συνολικού ποσού ύψους €1.295,39. Όπως μας 
ενημέρωσε το ΣΕ.ΛΑ., έγινε συμψηφισμός των πιο πάνω ποσών και το καθαρό ποσό των 
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€157.928,26 διανεμήθηκε αναλογικά πίσω σε όλους τους φορείς (δήμους, κοινότητες, 
συμπλέγματα) μέσω της έκδοσης πιστωτικών σημειώσεων.  

Επέκταση των αναμονών των γεωσυνθετικών υλικών της Α’ Φάσης του ΧΥΤ εντός του εργοταξίου 
που παραδόθηκε στον Ανάδοχο για την κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ και υλοποίηση 
εργασιών για αύξηση της χωρητικότητας του ΧΥΤ της Α’ Φάσης. 

Σύμφωνα με τη σύμβαση αρ. ΤΑΥ 28/2022, οι αναμονές των γεωσυνθετικών υλικών της Α’ Φάσης 
του ΧΥΤ, οι οποίες είναι αγκυρωμένες εκτός του χώρου του εργοταξίου που θα παραχωρηθεί στον 
Ανάδοχο για την κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ, θα πρέπει να επεκταθούν από τον Εργοδότη της 
σύμβασης αρ. ΤΑΥ 28/2022, δηλαδή από το ΤΑΥ, εντός του χώρου του εργοταξίου που θα 
παραχωρηθεί στον εν λόγω Ανάδοχο. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση ημερ. 23.9.2022 που 
ετοιμάστηκε από το ΣΕ.ΛΑ. και προωθήθηκε στην ΚΕΑΑ στις 5.10.2022, η εν λόγω ενέργεια 
απαιτείται ούτως ώστε, τόσο οι εργασίες συναρμογής των γεωσυνθετικών υλικών της Α’ Φάσης 
του ΧΥΤ με τα γεωσυνθετικά υλικά της Β’ Φάσης του ΧΥΤ, όσο και η αγκύρωση των γεωσυνθετικών 
υλικών της Β’ Φάσης του ΧΥΤ να μπορούν να εκτελεστούν από τον Ανάδοχο για την κατασκευή της 
Β’ Φάσης του ΧΥΤ, όπως τεχνικά/πρακτικά επιβάλλεται, αλλά και χωρίς να επηρεάζεται η εργασία, 
είτε του υφιστάμενου Αναδόχου Λειτουργίας της Μονάδας, είτε του νέου Αναδόχου. Επίσης, 
σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί επιπρόσθετη χωρητικότητα 
στο ΧΥΤ της Α’ Φάσης για τη διάθεση αποβλήτων για ακόμη περίπου έξι μήνες, μέχρις ότου ο νέος 
Ανάδοχος συμπληρώσει και παραδώσει το Τμήμα 1 της Β’ Φάσης του ΧΥΤ.  

Στη βάση των πιο πάνω, κατόπιν εξουσιοδότησης από το ΣΕ.ΛΑ., το ΤΑΥ ζήτησε από τον υφιστάμενο 
Ανάδοχο Λειτουργίας όπως του υποβάλει τεχνική και οικονομική πρόταση για την εκτέλεση των εν 
λόγω εργασιών. Ο υφιστάμενος Ανάδοχος Λειτουργίας υπέβαλε πρόταση με την οποία εκτίμησε 
το κόστος εκτέλεσης των εργασιών σε €750.000 πλέον ΦΠΑ, με την εκτίμηση του ΤΑΥ να κυμαίνεται 
μεταξύ €630.000 - €680.000. Κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΤΑΥ, η ΚΕΑΑ ενέκρινε στις 5.10.2022 
την καταβολή του ποσού των €650.000 πλέον ΦΠΑ (δεν υπόκειται σε αυξομείωση τιμών) στον 
υφιστάμενο Ανάδοχο Λειτουργίας για την κατασκευή των προαναφερθεισών κατασκευαστικών 
εργασιών. 

5.1.2 Διαγωνισμός με αρ. ΤΑΥ 13/2019 για τη Λειτουργία και Συντήρηση των 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Απορριμμάτων στην περιοχή Κόσιης 
για περίοδο δύο ετών με δικαίωμα ανανέωσης μέχρι ένα έτος 

Δεδομένου ότι η σύμβαση λειτουργίας της Μονάδας ΟΕΔΑ Κόσιης έληγε στις 31.3.2020, με 
επιστολή μας ημερ. 19.3.2018, πέραν της καταγραφής των σχολίων μας επί του προσχεδίου της 
συμπληρωματικής συμφωνίας, ζητήσαμε ενημέρωση από το ΤΑΥ, ως του Τεχνικού Συμβούλου του 
ΣΕ.ΛΑ., για το χρονοδιάγραμμα προκήρυξης του διαγωνισμού για νέο Ανάδοχο ο οποίος θα 
αναλάμβανε την αναβάθμιση και λειτουργία της Μονάδας μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω 
σύμβασης. Στην επιστολή μας επισημάναμε ότι θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη οι σοβαρές 
καθυστερήσεις οι οποίες ενδεχομένως να προέκυπταν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού από 
ενδεχόμενες προσφυγές στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (ΑΑΠ), καθώς και ότι ουδεμία 
παράταση της υφιστάμενης σύμβασης ήταν δυνατό να παραχωρηθεί.  
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Το ΤΑΥ στις 27.3.2018 ενημέρωσε γραπτώς την Υπηρεσία μας ότι δεν ήταν δυνατό να τεθεί 
χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την περίοδο μετά τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης και θα 
έπρεπε τάχιστα να ληφθούν αποφάσεις για την προτεινόμενη συμπληρωματική συμφωνία, ενώ 
πρόσθεσε ότι για την όποια αναβάθμιση της Μονάδας θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη οι νέες 
υποχρεώσεις της Κύπρου οι όποιες αναμένονταν να προκύψουν από τις τροποποιήσεις των 
σχετικών Οδηγιών της ΕΕ που αναμενόταν να υιοθετηθούν από το Ευρωκοινοβούλιο εντός 
Απρίλιου 2018. Σε νέα μας επιστολή ημερ. 10.5.2018, επισημάναμε ότι η ενημέρωση που ζητήσαμε 
δεν αφορούσε σε χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την περίοδο μετά τη λήξη της υφιστάμενης 
σύμβασης αλλά αφορούσε στις ενέργειες του ΤΑΥ για άμεση προκήρυξη διαγωνισμού ο οποίος θα 
έπρεπε να κατακυρωθεί πριν την ημερομηνία λήξης της υφιστάμενης σύμβασης, και ο οποίος 
ουδεμία σχέση είχε με την προωθούμενη συμπληρωματική συμφωνία. Το ΤΑΥ σε επιστολή του 
ημερ. 18.7.2018, μας ανέφερε, κατά τρόπο αόριστο, ότι το ζήτημα αυτό εξεταζόταν σε συνεργασία 
με το ΣΕ.ΛΑ.. 

Σε επιστολή του Υπουργού του ΥΓΑΑΠ προς την Υπηρεσία μας ημερ. 22.1.2019 και συγκεκριμένα 
σε συνημμένη Πρότασή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο ημερ. 16.11.2018, καταγραφόταν η 
αναγκαιότητα αναθεώρησης της στρατηγικής διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων και η 
διεξαγωγή μελέτης βιωσιμότητας για την αναβάθμιση της Μονάδας, οι οποίες σε συνδυασμό με 
τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις, δεν παρείχαν τη δυνατότητα υλοποίησης των ενεργειών 
αναβάθμισης της Μονάδας αμέσως μετά τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης τον Μάρτιο του 2020. 
Αναφερόταν, επίσης, ότι η επέκταση της υφιστάμενης σύμβασης δεν ήταν δυνατή, δεδομένου ότι 
ο υφιστάμενος Ανάδοχος είχε αποκλειστεί από τις προσφορές του δημοσίου μέχρι το 2021, αλλά 
ούτε και επιθυμητή, δεδομένων των προβλημάτων που είχαν παρουσιαστεί. Καταληκτικά, 
προτεινόταν η προώθηση διαγωνισμού για εξεύρεση νέου Αναδόχου της Μονάδας ΟΕΔΑ Κόσιης 
ως είχε, ή με κάποιες μετατροπές/νέες υποδομές για βελτίωση της λειτουργικότητάς της για 
περίοδο τριών χρόνων ως μεταβατικό στάδιο, προκειμένου να δοθεί χρόνος για τη διεξαγωγή των 
αναγκαίων μελετών και τη λήψη αποφάσεων για τυχόν πιο ριζικές και δαπανηρές τροποποιήσεις. 
Το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφαση του ημερ. 21.11.2018 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τις πιο πάνω 
δράσεις. 

Με νέα επιστολή μας ημερ. 7.3.2019 προς το ΤΑΥ, σημειώσαμε ότι η εν λόγω Πρόταση ταυτιζόταν 
με το πλαίσιο εισήγησής μας, όπως αυτή καταγράφηκε στην επιστολή μας ημερ. 23.8.2018 προς 
τον αρμόδιο Υπουργό. Επισύραμε την προσοχή του ΤΑΥ ότι είχε παρέλθει διάστημα 3,5 και πλέον 
μηνών από την εν λόγω Απόφαση, και όπως διαφαινόταν δεν είχε ακόμα προκηρυχθεί ο σχετικός 
διαγωνισμός και δεν φαινόταν να υφίσταται οποιοσδήποτε ορθολογικός σχεδιασμός προς 
επίτευξη του στόχου αυτού, παρά το γεγονός πως η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υφιστάμενης 
σύμβασης ήταν τέλος Μαρτίου 2020 και η όποια επέκτασή της, έστω και ολιγόμηνη, δεν θα 
μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Ως εκ των πιο πάνω, ζητήσαμε, εκ νέου, όπως τύχουμε ενημέρωσης 
για το χρονοδιάγραμμα προκήρυξης νέου διαγωνισμού για ανάληψη της διαχείρισης της Μονάδας 
από νέο Ανάδοχο για περίοδο τριών χρόνων καθώς και για τις ενέργειες που θα προέβαινε το 
Τμήμα, εάν με τη λήξη της σύμβασης δεν καθίστατο δυνατό να αναλάβει άμεσα νέος Ανάδοχος.  



 EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΑΑΠ/03/2022 

 
 

22 
 

Σε νέα επιστολή μας ημερ. 2.5.2019 επισημάναμε ότι το χρονοδιάγραμμα που είχε τελικά 
υποβληθεί από το ΤΑΥ στις 17.4.2019 φαινόταν να είναι αισιόδοξο και δεν συνυπολόγιζε κατά 
τρόπο ρεαλιστικό τις όποιες καθυστερήσεις ενδεχομένως να προέκυπταν από προσφυγές στην 
ΑΑΠ, εκφράζοντας παράλληλα τις ανησυχίες μας για το γεγονός ότι δεν φαινόταν να υπάρχει 
σχεδιασμός των ενεργειών στις οποίες θα προέβαινε το Τμήμα εάν, λόγω οποιουδήποτε 
αστάθμητου παράγοντα, δεν αναλάμβανε άμεσα νέος Ανάδοχος τη διαχείριση της Μονάδας, με τη 
λήξη της υφιστάμενης σύμβασης. 

Το ΤΑΥ στις 30.9.2019 προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού με αρ. ΤΑΥ 13/2019 για τη 
Λειτουργία και Συντήρηση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Απορριμμάτων στην 
περιοχή Κόσιης για περίοδο τριών ετών με δικαίωμα ανανέωσης μέχρι δύο (1+1) έτη, με προθεσμία 
υποβολής προσφορών τις 12.11.2019. Ο εν λόγω διαγωνισμός προκηρύχθηκε με εκτίμηση δαπάνης 
συνολικού ύψους €58,5εκ. (€30,5εκ. για τη λειτουργία και συντήρηση τριών ετών, €5εκ. για την 
προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών και την κατασκευή νέου κυττάρου και €23εκ. για τη λειτουργία και 
συντήρηση για επιπλέον δύο έτη) πλέον ΦΠΑ, περιλαμβανομένου του δικαιώματος προσφυγής 
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για ποσό €600.000. Η Υπηρεσία μας, κατόπιν δειγματοληπτικού 
ελέγχου των εγγράφων του διαγωνισμού, απέστειλε στις 18.10.2019 επιστολή στο ΤΑΥ με τις 
παρατηρήσεις και εισηγήσεις της επί συγκεκριμένων προνοιών. 

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία μας κατέγραψε τη διαφωνία της σε σχέση με τη διάρκεια της σύμβασης, 
ιδιαίτερα με τη συγκεκριμένη μορφή, δηλαδή χωρίς να περιληφθεί οποιαδήποτε πρόνοια για 
αναβάθμιση ή/και μετατροπή της Μονάδας για βελτίωση της λειτουργικότητάς της. Θέση μας ήταν 
όπως η χρονική διάρκεια τροποποιείτο για 2+1 χρόνια, μέχρις ότου δηλαδή το ΤΑΥ να προχωρούσε 
στην προκήρυξη και ανάθεση νέας σύμβασης που να περιλάμβανε πιο ριζικές και δαπανηρές 
τροποποιήσεις. 

Σε σχέση με τον χρόνο που δινόταν στους οικονομικούς φορείς για την ετοιμασία και υποβολή των 
προσφορών τους, διαπιστώσαμε ότι αυτός ορίστηκε σε έξι εβδομάδες, δηλαδή ήταν σημαντικά 
μειωμένος σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις/αναφορές του ΤΑΥ σύμφωνα με τις οποίες θα 
δινόταν χρόνος εννέα εβδομάδων στους διαγωνιζόμενους για επιτόπου επισκέψεις και ερωτήσεις. 
Πέραν τούτου, παρατηρήσαμε ότι είχε αναβληθεί η προγραμματισμένη επιτόπου επίσκεψη για 
εγκαταστάσεις της Μονάδας για να μετατεθεί σε άγνωστο χρόνο. Η Υπηρεσία μας εξέφρασε την 
άποψη ότι με τον τρόπο που εξελισσόταν η διαδικασία, ενδεχομένως να αποθαρρύνονταν σοβαρές 
εταιρείες του εξωτερικού να συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία με αντίκτυπο να 
περιοριστεί σημαντικά η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. 

Επίσης, εντοπίσαμε λάθη στον τύπο υπολογισμού αναθεώρησης τιμών καθώς και ότι λαμβανόταν 
υπόψη λανθασμένος δείκτης βάσης τιμών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγού στη 
βιομηχανία, τα οποία καταδείκνυαν την ανάγκη άμεσης αναθεώρησης του προϋπολογισμού του 
διαγωνισμού εφόσον στη βάση της παραδοχής για αύξηση 2,95% κάθε χρόνο (σε σχέση με το ποσό 
του 2016), προέκυπτε σημαντική μείωση της εκτίμησης κατά 11%. Επίσης, οι τιμές μονάδος που 
εφαρμόζονταν και λήφθηκαν από τις ισχύουσες τιμές της Συμπληρωματικής Συμφωνίας, θα 
μπορούσαν να μειωθούν περαιτέρω λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαπραγματευτική δύναμη της ΑΑ 
κατά τη σύναψη αυτής ήταν περιορισμένη, ένεκα του γεγονότος ότι αποφάσεις και χειρισμοί 
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κατέστησαν το κράτος έρμαιο των ορέξεων ενός ιδιωτικού μονοπωλίου, δηλαδή του Αναδόχου της 
Μονάδας Κόσιης, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλιστεί η χαμηλότερη, κατά το δυνατό, τιμή. Η 
Υπηρεσία μας ζήτησε από το ΤΑΥ, αφού αξιολογήσει τις παρατηρήσεις μας αυτές, να προχωρήσει 
άμεσα στην αναθεώρηση της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  

Η Υπηρεσία μας υπογράμμισε ότι η ταφή 50.000 τόνων σύμμεικτου υλικού ετησίως στο ΧΥΤY χωρίς 
να τύχουν οποιασδήποτε επεξεργασίας, δεν φαινόταν να συνάδει με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας και ούτε καν να είναι σύμφωνη με την εγκεκριμένη από το Υπουργικό Συμβούλιο 
Στρατηγική. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα είχε ήδη εγερθεί σε ιεραρχική προσφυγή 
οικονομικού φορέα ενώπιον της ΑΑΠ, εισηγηθήκαμε στο ΤΑΥ να απευθυνθεί στη Νομική Υπηρεσία, 
εάν δεν το είχε ήδη πράξει, για να θωρακίσει την εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία. 

Τέλος, η Υπηρεσία μας τόνισε ότι η αναφορά εκπροσώπου της ΑΑ ενώπιον της ΑΑΠ στο πλαίσιο 
ερώτησης για το τι θα μπορούσε να γίνει εάν μέχρι την 1.4.2020 δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί ο 
διαγωνισμός, ότι δηλαδή η μια επιλογή ήταν να δοθεί παράταση στην υπάρχουσα σύμβαση, ήταν 
παντελώς απαράδεκτη. Το ΤΑΥ επέλεγε να παραγνωρίσει για άλλη μια φορά το γεγονός ότι η 
σύμβαση προέβλεπε μεν τη δυνατότητα ανανέωσής της για άλλα δέκα έτη, ωστόσο ο Γενικός 
Εισαγγελέας με γνωμάτευση του ημερ. 27.5.2014, εξέφραζε τις έντονες επιφυλάξεις του κατά πόσο 
η εν λόγω πρόβλεψη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως σαφής και ακριβής, ώστε να είναι νομικά 
επιτρεπτή. Σχετική υπόδειξη στο ΤΑΥ είχε γίνει και σε προηγούμενη επιστολή μας ημερ. 31.5.2019. 

Το ΤΑΥ σε επιστολή του ημερ. 22.10.2019, μας ανέφερε ότι οι παρατηρήσεις μας θα τύγχαναν 
απάντησης και θα λαμβάνονταν υπόψη σε μεταγενέστερο στάδιο εάν και εφόσον ο διαγωνισμός 
προχωρούσε, πληροφορώντας μας παράλληλα ότι, καθ’ όλη τη διαδικασία διενέργειας του 
διαγωνισμού, προέκυπταν αλλεπάλληλα προβλήματα, επισυνάπτοντας σχετικές επιστολές του 
Προέδρου του ΣΕ.ΛΑ. ημερ. 20.10.2019, 7.10.2019 και 14.10.2019. Στις επιστολές αυτές, 
καταγράφεται η ομόφωνη απόφαση του ΣΕ.ΛΑ. να μην αποδεχθεί να υπογράψει σύμβαση για τη 
διαχείριση της Μονάδας της Κόσιης, διαφωνώντας με τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων και 
τον καθορισμό της χρονικής διάρκειας αυτής σε 3+1+1 έτη, με το αιτιολογικό ότι η περίοδος της 
νέας προκήρυξης δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τα δύο έτη, έτσι ώστε το Υπουργείο να ήταν σε θέση 
να προκηρύξει νέο διαγωνισμό με καινούρια μέθοδο επεξεργασίας απορριμμάτων, εναρμονισμένη 
με την Εθνική Νομοθεσία και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Στο πλαίσιο της διαφωνίας αυτής, το ΣΕ.ΛΑ. 
αποφάσισε την απόσυρση του αξιολογητή που είχε προτείνει ως μέλος της ΕΑ και τη μη συμμετοχή 
του ΣΕ.ΛΑ. με οποιοδήποτε τρόπο στη διαγωνιστική διαδικασία. 

Η ΑΑΠ, με Απόφαση της ημερ. 17.10.2019 επί της προαναφερθείσας υποβληθείσας προσφυγής, 
εξέδωσε προσωρινά μέτρα για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή 
απόφασης της ΑΑ ή της υπογραφής της σύμβασης του υπό αναφορά διαγωνισμού μέχρι την 
έκδοση της τελικής της Απόφασης. Το ΤΑΥ με επιστολή του προς το ΣΕ.ΛΑ. ημερ. 6.11.2019, 
αναφερόμενο στις προαναφερθείσες επιστολές του Συμβουλίου καθώς και στη δική μας επιστολή 
ημερ. 18.10.2019, ανέφερε ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η ΑΑΠ εξέδιδε θετική απόφαση για τη 
συνέχιση του διαγωνισμού θα προχωρούσε σε τροποποίηση της διάρκειας της σύμβασης από 
3+1+1 χρόνια σε 2+1 χρόνια, σε τροποποίηση στον προϋπολογισμό του έργου από €58,5εκ. σε 
€40εκ., σε αλλαγή του τρόπου διαχείρισης/επεξεργασίας που αφορούσε τους 50.000 τόνους 
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σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος που θα οδηγούνταν προς υγειονομική ταφή, ώστε να υπάρχει 
πλήρης εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία και την Εθνική Νομοθεσία και στην υιοθέτηση τιμής 
μονάδας για μικρές ετήσιες ποσότητες για υγειονομική ταφή, μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης ή ακαταλληλότητας των εισερχομένων απορριμμάτων. 

Η Υπηρεσία μας με επιστολή της ημερ. 13.11.2019 προς το ΤΑΥ, επανέλαβε τη διαφωνία της στη 
χορήγηση παράτασης στην υφιστάμενη σύμβαση σε περίπτωση που δεν ολοκληρωνόταν η 
διαδικασία του διαγωνισμού έως την 1.4.2020, επικαλούμενη, πέρα από την προαναφερθείσα 
γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ημερ. 27.5.2014, και το γεγονός ότι είχαν ανακύψει σωρεία 
προβλημάτων με τον Ανάδοχο με αποκορύφωμα τον οριζόντιο αποκλεισμό μέλους της Αναδόχου 
Κοινοπραξίας από τις διαδικασίες συμμετοχής σε δημόσιες συμβάσεις από τις 9.3.2016 για 
διάστημα πέντε ετών, βάσει σχετικής Απόφασης της Επιτροπής Αποκλεισμού Οικονομικών Φορέων 
από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, ζητήσαμε ενημέρωση για 
τους σχεδιασμούς και τις ενέργειες στις οποίες προτίθετο να προβεί η ΑΑ, στην περίπτωση που δεν 
ολοκληρωνόταν η διαγωνιστική διαδικασία και η ανάθεση της σύμβασης, μέχρι την 1.4.2020. 
Επιπρόσθετα, ζητήσαμε επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού και αναλυτική 
κατάσταση του προϋπολογισμού του Έργου, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί κατόπιν της Απόφασης 
της ΑΑΠ και της, αναφερόμενης στην επιστολή του ΤΑΥ προς το ΣΕ.ΛΑ., αναθεωρημένης χρονικής 
διάρκειας της σύμβασης, αντίστοιχα. 

Ως αποτέλεσμα της απόφασης της ΑΑΠ ημερ. 19.12.2019 να επιτρέψει τη συνέχιση του 
διαγωνισμού υπό τον όρο να τροποποιηθούν μέρη των εγγράφων του που αφορούσαν στην 
υγειονομική ταφή σύμμεικτων αποβλήτων για να συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Οδηγία και την 
Εθνική Νομοθεσία, η ΑΑ προχώρησε στην έκδοση αρκετών συμπληρωματικών/τροποποιητικών 
εγγράφων με τα οποία, μεταξύ άλλων, αποφάσισε την αύξηση της ποσότητας των σύμμεικτων 
απορριμμάτων προς επεξεργασία από 190.000 σε 240.000 τόνους/έτος προκειμένου να τυγχάνουν 
επεξεργασίας και οι 50.000 τόνοι οι οποίοι αρχικά θα ενταφιάζονταν, τη μείωση της διάρκειας της 
σύμβασης από 3+2 έτη σε 2+1 έτη, τη μείωση του προϋπολογισμού της σύμβασης από €30,5εκ. για 
τα τρία έτη της λειτουργίας και συντήρησης σε €22,5εκ. για τα δύο έτη (επιπλέον €5εκ. για την 
κατασκευή του νέου κυττάρου και την προμήθεια ενός τεμαχιστή), και την τροποποίηση της 
ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας της ΟΕΔΑ από την 1.4.2020 στην 1.7.2020. 

Στις 18.2.2020, ημερομηνία που τελικά μετατέθηκε η προθεσμία υποβολής προσφορών, 
υποβλήθηκε μία μόνο προσφορά από κοινοπραξία μιας κυπριακής και μιας βουλγάρικης εταιρείας. 
Με την προσφορά δεν είχε κατατεθεί η απαραίτητη εγγύηση συμμετοχής ύψους €600.000, ενώ 
επίσης διαφαινόταν να υπάρχει πρόβλημα με την προέλευση της βουλγάρικης εταιρείας, καθώς 
αυτή συμμετείχε στον διαγωνισμό μέσω του υποκαταστήματός της στον Λίβανο, ο οποίος δεν 
συμπεριλαμβάνεται στις χώρες μέλη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (GPA). Υπό το φως των πιο πάνω δεδομένων, σε σύσκεψη η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 28.2.2020 στο ΥΓΑΑΠ, παρουσία όλων των εμπλεκομένων κυβερνητικών 
φορέων, η Υπηρεσία μας, εισηγήθηκε όπως το ΤΑΥ προχωρήσει σε διαπραγμάτευση με τον εν λόγω 
προσφέροντα, νοουμένου ότι τούτο θα ήταν νομικά εφικτό. Συγκεκριμένα, εισηγηθήκαμε όπως, 
αφού πρώτα γινόταν τεχνική αξιολόγηση της υποβληθείσας προσφοράς και τύγχανε διερεύνησης 
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η επιλεξιμότητα του προσφέροντα, δεδομένου του θέματος που είχε προκύψει με την προέλευση 
του μέλους της κοινοπραξίας από τον Λίβανο, να γινόταν μαζί του διαπραγμάτευση ώστε να 
διαφανεί κατά πόσο ήταν δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία στο πλαίσιο της εκτίμησης του ΤΑΥ ως 
προς το ύψος της προσφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
εισηγηθήκαμε όπως προκηρυχθεί άμεσα νέος διαγωνισμός για 2+1 έτη, με ενδεχόμενη 
τροποποίηση των απαιτήσεων του Εργοδότη.  

Σε σχέση με την εισήγηση του ΥΓΑΑΠ για παράταση της διαχείρισης της Μονάδας από τον 
υφιστάμενο Ανάδοχο για μια μεταβατική περίοδο 12-15 μηνών, έως ότου ολοκληρωθεί η 
διεξαγωγή της μελέτης της IMPEL (European Union Network for the Implementation and 
Enforcement of Environmental Law) για την εθνική Στρατηγική Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
στην Κύπρο και προχωρήσει η διαδικασία για τη σύναψη νέας μακροχρόνιας σύμβασης (π.χ. 
δεκαετούς) για τη μετέπειτα αναβάθμιση/διαχείριση της Μονάδας, η Υπηρεσία μας εξέφρασε την 
έντονη διαφωνία της. Η θέση μας αυτή βασίστηκε, πέρα από την προαναφερθείσα γνωμάτευση 
του Γενικού Εισαγγελέα ημερ. 27.5.2014, στην απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου 
Λευκωσίας ημερ. 7.2.2020 με την οποία μέλος της Αναδόχου Κοινοπραξίας κρίθηκε ένοχο, στο 
πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, στις κατηγορίες για δεκασμό δημόσιου λειτουργού, δωροδοκία 
δημόσιων αξιωματούχων, καταρτισμό πλαστού εγγράφου, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, 
πλαστογραφία εγγράφου, κατάρτιση ψευδών λογαριασμών με σκοπό την καταδολίευση, 
συνομωσία προς καταδολίευση και απάτη, αλλά και στην Απόφαση της Επιτροπής Αποκλεισμού 
Οικονομικών Φορέων από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, βάσει της οποίας είχε 
επιβληθεί οριζόντιος αποκλεισμός στο μέλος αυτό από τις διαδικασίες συμμετοχής σε δημόσιες 
συμβάσεις από τις 9.3.2016 για διάστημα πέντε ετών, δηλαδή μέχρι τις 9.3.2021. Παράλληλα, 
τονίστηκε ότι η εν λόγω περίοδος των 12-15 μηνών δεν κρινόταν επαρκής για την κατακύρωση μιας 
τέτοιας μακροχρόνιας σύμβασης και συνεπώς προδιαγραφόταν με βεβαιότητα η περαιτέρω 
επέκταση της υφιστάμενης σύμβασης σε περίπτωση που υιοθετείτο η υπό αναφορά εισήγηση του 
ΥΓΑΑΠ.  

5.1.3 Διαγωνισμός με αρ. ΤΑΥ 14/2020 - Διαδικασία με Διαπραγμάτευση για τη 
Λειτουργία και Συντήρηση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης 
Απορριμμάτων στην περιοχή Κόσιης για περίοδο δύο ετών με δικαίωμα ανανέωσης 
μέχρι ένα έτος 

Σε συνέχεια της σύσκεψης που όπως αναφέρεται πιο πάνω έγινε στις 28.2.2020 στο ΥΓΑΑΠ, το ΤΑΥ, 
ως η Συντονιστική Αρχή, υπέβαλε στην ΚΕΑΑ αίτημα για χορήγηση τετράμηνης παράτασης στην 
υφιστάμενη σύμβαση, από τις 31.3.2020 έως τις 31.7.2020. Η ΚΕΑΑ ενέκρινε το εν λόγω αίτημα σε 
συνεδρία της στις 18.3.2020, υποδεικνύοντας στο ΤΑΥ ότι θα έπρεπε να επιταχύνει τις διαδικασίες 
ανάθεσης ούτως ώστε, με τη λήξη της χρονικής παράτασης, να υπάρχει Ανάδοχος που θα αναλάβει 
τη Μονάδα. Το ΣΠ σε συνεδρία του στις 10.4.2020 εξέτασε τη συμπληρωματική Έκθεση 
Αξιολόγησης ημερ. 7.4.2020 και αποφάσισε την υιοθέτηση της εισήγησης της Επιτροπής για 
ακύρωση του διαγωνισμού, λόγω μη υποβολής Εγγύησης Συμμετοχής από τον μοναδικό 
προσφέροντα. 
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Το ΤΑΥ υιοθέτησε την εισήγηση του Γενικού Λογιστηρίου, ως της ΑΑΔΣ, και της Υπηρεσίας μας και 
προχώρησε με βάση το άρθρο 23(1)(γ)(v) του Ν.73(Ι)/2016 σε νέο διαγωνισμό με αρ. ΤΑΥ 14/2020 
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τον μοναδικό οικονομικό φορέα που υπέβαλε 
προσφορά στην ανοικτό διαγωνισμό με αρ. ΤΑΥ 13/2019. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης 
παρέμεινε συνολικά στα €27,6εκ., εκ των οποίων τα €22,6εκ. αφορούσαν στις συνεχιζόμενες 
υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για δύο έτη και τα €5εκ. αφορούσαν στην κατασκευή της 
Β’ Φάσης του ΧΥΤ (νέο κύτταρο) και την προμήθεια ενός τεμαχιστή. Κατά τη διαπραγμάτευση, 
υποβλήθηκαν διαδοχικές προσφορές από τον προσφοροδότη, με την τελική του προσφορά ημερ. 
29.6.2020 να αφορά συνολικό ποσό €32,94εκ., εκ των οποίων €26,64εκ. για τη διετή λειτουργία 
της μονάδας, €6εκ. για την κατασκευή του νέου κυττάρου και €300.000 για την προμήθεια του 
τεμαχιστή, το οποίο ήταν κατά 19,35% μεγαλύτερο από την εκτίμηση των €27,6εκ.. Επίσης, η 
προσφορά προέβλεπε επιπρόσθετο ποσό ύψους €2εκ. για την αποκατάσταση της Α’ Φάσης του 
ΧΥΤ (υφιστάμενο κύτταρο), χωρίς ωστόσο να είχε περιληφθεί αντίστοιχη εκτίμηση στα έγγραφα 
του διαγωνισμού. 

Η ΕΑ, στην Έκθεση της ημερ. 7.7.2020, εισηγήθηκε την απόρριψη της τελικής προσφοράς του 
προσφοροδότη, καταγράφοντας ότι η βελτιωμένη προσφορά του παρόλο που ως συνολική τιμή 
βρισκόταν σε αποδεκτά όρια, κατά 19,35% υψηλότερη σε σχέση με την εκτίμηση δαπάνης του 
διαγωνισμού (μη συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης για την αποκατάσταση του υφιστάμενου 
κυττάρου), εντούτοις περιλάμβανε ιδιαίτερα υψηλές τιμές μονάδας στις συνεχιζόμενες 
λειτουργικές υπηρεσίες, με αρκετά υψηλή τιμή μονάδας για την επεξεργασία των σύμμεικτων 
αποβλήτων. Ως αποτέλεσμα αυτού, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα μετακυλιόταν δυσανάλογο 
κόστος στις ίδιες τις κοινότητες, γεγονός που κρίθηκε ότι δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. 
Επίσης, όπως καταγράφεται στην Έκθεση Αξιολόγησης, η τελική προσφορά, κατά γραπτή 
επιβεβαίωση του προσφοροδότη, βασιζόταν σε επτά παραμέτρους οι οποίες συνιστούσαν 
ουσιώδεις αλλαγές των εγγράφων του διαγωνισμού που καταστρατηγούσαν τον υγιή ανταγωνισμό 
και δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές.  

Σημειώνεται ότι το ΣΕ.ΛΑ., με επιστολή του ημερ. 19.6.2020, είχε επισημάνει στο ΤΑΥ ότι δεν θα 
αποδεχόταν οποιαδήποτε συμφωνία η οποία θα προκαλούσε αύξηση στο κόστος επεξεργασίας/ 
διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων, κάτι που όπως ανάφερε, είχε καταγράψει και στην επιστολή 
του ημερ. 7.2.2020.  

Με έκπληξη, ωστόσο, διαπιστώσαμε δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο στα οποία 
γινόταν αναφορά ότι το ΤΑΥ, παρά το γεγονός ότι διαφωνούσε με την εισήγηση της Υπηρεσίας μας 
να προχωρήσει σε διαπραγμάτευση, θεωρώντας ότι η προκήρυξη ενός νέου διαγωνισμού ήταν η 
πλέον συμφέρουσα και ασφαλής για το Κράτος, έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση της ηγεσίας 
του Υπουργείου, προχώρησε εντούτοις στην υιοθέτηση της εισήγησής μας, φοβούμενο, σύμφωνα 
πάντα με το δημοσίευμα, πόλεμο εκ μέρους της Υπηρεσίας μας στην περίπτωση που δεν το 
έπραττε.  

Σε επιστολή μας ημερ. 4.8.2020 προς το ΤΑΥ, κρίναμε σκόπιμο να επαναλάβουμε και να τονίσουμε, 
ότι η εισήγηση της Υπηρεσίας μας, όπως αυτή καταγράφηκε στην επιστολή μας ημερ. 8.5.2020, 
ήταν η ακόλουθη: 
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«Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η επιπρόσθετη καθυστέρηση η οποία θα προκληθεί στην 
εξεύρεση νέου Αναδόχου, λόγω της ετοιμασίας εγγράφων για προκήρυξη νέου 
διαγωνισμού, στις βασικές πρόνοιες του οποίου είναι εμφανές ότι ακόμη δεν έχετε 
καταλήξει (π.χ. χρονική διάρκεια της σύμβασης, συμπερίληψη ή όχι της κατασκευής 
κυττάρου, κ.ά.), είναι αναπόφευκτη και ως διαφαίνεται θα οδηγηθείτε σε ανανέωση της 
ήδη χορηγηθείσας παράτασης χρόνου τεσσάρων μηνών (έως 31.7.2020) στον υφιστάμενο 
Ανάδοχο, παρά την πρόσφατη Απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας ημερ. 
7.2.2020, με την οποία βρέθηκε ένοχος, μεταξύ άλλων, για δεκασμό και δωροδοκία 
δημόσιων αξιωματούχων στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης. 

Ενόψει των πιο πάνω, παραμένει η εισήγηση της Υπηρεσίας μας, όπως ταυτόχρονα με την 
ετοιμασία των εγγράφων για την προκήρυξη νέου Διαγωνισμού, προχωρήσετε άμεσα σε 
διαπραγμάτευση με τον μοναδικό οικονομικό φορέα ο οποίος υπέβαλε προσφορά στο 
πλαίσιο του Διαγωνισμού αρ. ΤΑΥ 13/2019, στη βάση του άρθρου 23(1)(v) του Ν.73(I)/2016, 
ως η καθοδήγηση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, εξασφαλισμένης της 
νομιμότητας της όλης διαδικασίας». 

Σημειώσαμε δε, ότι η δυνατότητα για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης είχε 
καταγραφεί και σε επιστολές ημερ. 4.5.2020 και 19.5.2020 του Γενικού Λογιστηρίου, ως η ΑΑΔΣ, 
στο πλαίσιο καθοδήγησης την οποία παρείχε στο ΤΑΥ. Αναφορά σε αμφότερες τις πιο πάνω 
εισηγήσεις γινόταν και στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίας του ΣΠ ημερ. 10.7.2020.  

Επισημάναμε στο ΤΑΥ ότι η Υπηρεσία μας ανέκαθεν προσπαθούσε να συνδράμει υποβοηθητικά 
στο έργο της Κυβέρνησης και γενικά των ελεγχόμενων Οργανισμών, περιλαμβανομένου και του 
ΤΑΥ, με την έκφραση κάποιων απόψεων, χωρίς να συμβιβάζει την ανεξαρτησία της, δεδομένου και 
του γεγονότος ότι το βασικό Ελεγκτικό Πρότυπο ISSAI 1 περιλαμβάνει ρητή πρόνοια για τη 
δυνατότητα παροχής εκ μέρους των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων συμβουλευτικών υπηρεσιών 
προς τη διοίκηση. Με δεδομένη ωστόσο την αμφισβήτηση του ρόλου της Υπηρεσίας μας και κυρίως 
των προθέσεών μας, με τον ισχυρισμό ότι επιχειρούμε ανάμιξή μας σε θέματα διακυβέρνησης και 
λήψης πολιτικών αποφάσεων, αναφέραμε στο ΤΑΥ ότι λάβαμε την απόφαση να περιορίσουμε στο 
ελάχιστο, και σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, την εκ των προτέρων έκφραση απόψεων, ενώ τις 
απόψεις μας θα τις εκφράζαμε σε όργανα λήψης αποφάσεων, όπου διά νόμου προβλέπεται η 
δυνατότητα συμμετοχής μας ως παρατηρητές, αν αποφασίζαμε να εκπροσωπηθούμε, μόνο μετά 
την ολοκλήρωση της συζήτησης και λήψης απόφασης από το αρμόδιο όργανο. 

Στην προκειμένη περίπτωση, η Υπηρεσία μας, με αφορμή τα πιο πάνω δημοσιεύματα, τα οποία 
δεν είχαν διαψευσθεί και παρά το προαναφερόμενο δικαίωμά μας, απέφυγε να συμμετάσχει στις 
συνεδρίες της ΕΑ και του ΣΠ του Υπουργείου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εν 
λόγω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, όπως επίσης απέφυγε να καταθέσει γραπτώς τις θέσεις της 
στα υπό αναφορά αρμόδια όργανα, προκειμένου να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο 
επηρεασμού, σύμφωνα με όσα φαινόταν να υποστήριζε το ΥΓΑΑΠ/ΤΑΥ και τα οποία είχαν δει το 
φως της δημοσιότητας, της όποιας απόφασης για την κατάληξη της εν λόγω διαδικασίας. Στη βάση 
της Έκθεσης Αξιολόγησης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, το ΣΠ του ΤΑΥ απέρριψε την εν λόγω 
προσφορά και ακύρωσε τον διαγωνισμό αρ. ΤΑΥ 14/2020. Ωστόσο, ο προσφοροδότης καταχώρησε 
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προσφυγή εναντίον της πιο πάνω απόφασης στην ΑΑΠ, η οποία στις 3.12.2020 έκρινε την 
προσφυγή επιτυχή και ακύρωσε την απόφαση του ΣΠ λόγω μη νόμιμης συγκρότησης της ΕΑ, χωρίς 
να εξετάσει τους υπόλοιπους λόγους ακύρωσης που επικαλέστηκε ο προσφοροδότης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω απόφαση, το ΤΑΥ, κατόπιν οδηγιών του ΣΠ το οποίο συνεδρίασε 
στις 11.12.2020, συνέχισε τη διαδικασία αξιολόγησης/διαπραγμάτευσης υπό νέα ΕΑ, η οποία 
κάλεσε τον προσφέροντα να υποβάλει βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την προϋπόθεση ότι 
αυτή δεν θα περιείχε οποιουσδήποτε όρους ή προϋποθέσεις που θα καταστρατηγούσαν τον υγιή 
ανταγωνισμό. Η προσφορά η οποία υποβλήθηκε στις 22.2.2021 αφορούσε συνολικό ποσό 
€34,74εκ., εκ των οποίων €8,2εκ. για την κατασκευή νέου κυττάρου, €2εκ. για την αποκατάσταση 
του υφιστάμενου κυττάρου και €300.000 για την προμήθεια ενός τεμαχιστή. 

Ακολούθησε διαπραγμάτευση μεταξύ των μερών, με τον προσφοροδότη να καταγράφει σε 
ηλεκτρονικό του μήνυμα ημερ. 31.6.2021 ότι η μέγιστη δυναμικότητα της Μονάδας είναι 180.000 
έως 190.000 τόνους/έτος σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και κατά συνέπεια δεν μπορούσε να 
επεξεργαστεί τους 240.000 τόνους/έτος σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού. Κατ’ επέκταση, 
όπως ανέφερε, θα επιβάλλονταν στον Ανάδοχο ρήτρες ύψους 1,5 φορά της τιμής της προσφοράς 
του, και επειδή το ΤΑΥ δεν μπορούσε να διασφαλίσει ότι δεν θα εφαρμοζόταν καμία ρήτρα στην 
εταιρεία για τους τόνους που δεν θα μπορούσαν να τύχουν επεξεργασίας, όχι εξ υπαιτιότητας της 
εταιρείας αλλά εξ υπαιτιότητας της Μονάδας, η εταιρεία αποφάσισε να αποσύρει το ενδιαφέρον 
της. Κατά συνέπεια αυτού, ο διαγωνισμός ακυρώθηκε οριστικά. 

Λόγω της υπό αναφορά διαδικασίας διαπραγμάτευσης που βρισκόταν σε εξέλιξη, την πρώτη 
χρονική παράταση της σύμβασης για τη λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας από τον 
υφιστάμενο Ανάδοχο που ενέκρινε η ΚΕΑΑ, από τις 31.3.2020 έως τις 31.7.2020, ακολούθησαν 
άλλες τρεις χρονικές παρατάσεις, έως τις 30.6.2021, κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων του 
ΤΑΥ. Η Υπηρεσία μας σε όλες τις συνεδρίες της ΚΕΑΑ, στις οποίες συζητήθηκε το ζήτημα αυτό, 
εξέφρασε τη διαφωνία της για τους προαναφερθέντες λόγους, ως αυτοί είχαν επανειλημμένα 
καταγραφεί και σε επιστολές της Υπηρεσίας μας προς το ΤΑΥ, σημειώνοντας ότι η περίοδος 
αποκλεισμού του μέλους της Αναδόχου Κοινοπραξίας κάλυπτε πλήρως τις τρεις, και εν μέρει την 
τέταρτη, χορηγούμενες παρατάσεις. 

Στο μεταξύ, το ΣΕ.ΛΑ., ως η ΑΑ, με επιστολή του προς την ΚΕΑΑ ημερ. 17.6.2021 ζήτησε να 
παραχωρηθεί στον υφιστάμενο Ανάδοχο Λειτουργίας της Μονάδας επιπρόσθετη παράταση ενός 
έτους, δηλαδή μέχρι τις 30.6.2022, με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση ακόμη ενός έτους, 
επικαλούμενο, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα μελέτη της IMPEL. Η ΚΕΑΑ ενέκρινε το εν λόγω 
αίτημα στις 23.6.2021, απόφαση με την οποία η Υπηρεσία μας διαφώνησε και πάλι για τους λόγους 
που έχουν προαναφερθεί. 

Επίσης το ΣΕ.ΛΑ, επικαλούμενο τη μοναδικότητα του υφιστάμενου Αναδόχου Λειτουργίας της 
Μονάδας λόγω μη ύπαρξης ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, εισηγήθηκε όπως το ίδιο 
διαπραγματευτεί μαζί του, μεταξύ άλλων εργασιών, τη μελέτη και κατασκευή της Β’ Φάσης του 
ΧΥΤ καθώς και τη λειτουργία/συντήρηση της Εγκατάστασης Βιολογικής Επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων που βρίσκεται εντός του ΣΜΑ Σκαρίνου. Η ΚΕΑΑ στην απόφασή της ανέφερε ότι το εν 
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λόγω αίτημα δεν ενέπιπτε στα όρια εξουσίας της. Ωστόσο, κατά τη συνεδρία, διατυπώθηκε 
προφορικά ότι για το εν λόγω θέμα μπορούσε να γίνει, από το ΤΑΥ, χρήση της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με τον υφιστάμενο Ανάδοχο, ο οποίος να 
συνέχιζε τη λειτουργία της Εγκατάστασης Βιολογικής Επεξεργασίας  στην τιμή που είχε ήδη 
συμφωνηθεί στη σύμβαση. 

Άποψη της Υπηρεσίας μας ήταν ότι το ΣΕ.ΛΑ, εκ της δομής του, δεν διέθετε την τεχνική κατάρτιση 
για να θέτει ζήτημα διαπραγμάτευσης των όρων μιας σύμβασης μεταξύ του ιδίου και του 
Αναδόχου Λειτουργίας της Μονάδας. Τα εν λόγω θέματα, λόγω της τεχνικής τους φύσης, θα έπρεπε 
να τυγχάνουν διαχείρισης από το ΤΑΥ το οποίο διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, πόσο δε 
μάλλον, όταν στη διαπραγμάτευση περιλαμβάνεται η κατασκευή της Β’ φάσης του ΧΥΤ και άλλες 
εργασίες όπως π.χ. η προμήθεια τεμαχιστή, των οποίων οι δαπάνες θα καλύπτονταν από τον 
προϋπολογισμό του ΤΑΥ, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 86.238 και 
ημερ. 21.11.2018. Θέση της Υπηρεσίας μας ήταν ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορούσε να 
τύχει διαπραγμάτευσης με τον υφιστάμενο Ανάδοχο η κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ, η αξία της 
οποίας υπολογιζόταν σε περίπου €8εκ.. 

Η Υπηρεσία μας επισήμανε ότι το ποσό της προσφοράς του μοναδικού προσφέροντα, στο πλαίσιο 
του ανοικτού διαγωνισμού με αρ. ΤΑΥ 13/2019, για την κατασκευή της Β’ φάσης του ΧΥΤ ανερχόταν 
σε €12.027.513, ενώ η αξία του είχε εκτιμηθεί από το ΤΑΥ σε €5εκ. περιλαμβανομένης και της 
προμήθειας τεμαχιστή. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με αρ. ΤΑΥ 14/2020, το 
ποσό αυτό κατέληξε στα €8,2εκ.. Σημειώνεται ότι το ίδιο το ΤΑΥ κατά την αξιολόγηση της 
διαπραγματευόμενης προσφοράς ανέφερε ότι, αναλογικά με τις προσφορές που είχαν υποβληθεί 
στις 31.1.2020 για τη μελέτη και κατασκευή νέου κυττάρου χωρητικότητας 280.000m3 στον ΧΥΤΑ 
επαρχίας Πάφου, όπου υποβλήθηκαν δύο προσφορές ύψους €2.619.000 και €3.022.700, 
διαφάνηκε ότι η αρχική εκτίμηση των €5εκ., για το νέο κύτταρο της Κόσιης χωρητικότητας 1εκ. m3, 
ήταν χαμηλή. 

Στη βάση των πιο πάνω και σε συνέχεια της απόφασης της ΚΕΑΑ, με επιστολή μας ημερ. 13.7.2021, 
εισηγηθήκαμε στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, να εξετάσει κατά πόσο κατά τον χειρισμό 
της υπό αναφορά ενδεχόμενης χρήσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
προκήρυξη με τον υφιστάμενο Ανάδοχο, τύγχαναν εφαρμογής τα άρθρα 83(1)(β) και 92(β) του 
Ν.73(Ι)/2016. Τα εν λόγω άρθρα δίνουν στην ΑΑΔΣ, μεταξύ άλλων, την εξουσία, όταν εντοπίζει 
συγκεκριμένες παραβιάσεις να προβαίνει σε σχετικές διορθωτικές συστάσεις ή/και υποδείξεις 
προς την ΑΑ και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ΑΑ, η ΑΑΔΣ δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο να 
παραπέμψει το ζήτημα είτε στην ΑΑΠ, είτε στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας είτε στο 
Υπουργικό Συμβούλιο, αναλόγως της περίπτωσης. 

Το ΤΑΥ σε επιστολή του ημερ. 29.7.2021 προς το Γενικό Λογιστήριο ανέφερε ότι η αναγκαστική 
διευθέτηση που είχε γίνει για τη διαχείριση των σύμμεικτων στερεών αστικών αποβλήτων της 
επαρχίας Λευκωσίας, είχε ως αποτέλεσμα η Μονάδα ΟΕΔΑ Κόσιης να αδυνατεί να επεξεργαστεί το 
σύνολο των αυξημένων ποσοτήτων αποβλήτων που εκτρέπονταν σε αυτήν από τις επαρχίες 
Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου. Ως εκ τούτου, και παρά το ότι δεν προβλεπόταν στην 
αρχική σύμβαση λειτουργίας, ποσότητα σύμμεικτων στερών αστικών αποβλήτων οδηγείτο για 
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τελική διάθεση στο ΧΥΤ χωρίς επεξεργασία, με αποτέλεσμα, η διαθέσιμη χωρητικότητα της 
λεκάνης του ΧΥΤ να είχε μειωθεί σε κρίσιμο επίπεδο και να επιβαλλόταν όπως ξεκινήσει άμεσα ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ. 

Το ΤΑΥ, επικαλούμενο τις πιο πάνω περιστάσεις, ανέφερε ότι δεν είχε οποιαδήποτε εναλλακτική 
λύση τόσο για την τελική διάθεση των υπολειμμάτων επεξεργασίας της Μονάδας όσο και 
γενικότερα για τη διαχείριση των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων των τριών επαρχιών, 
προβάλλοντας τη θέση του ότι ήταν προς το δημόσιο συμφέρον να ανατεθεί ο σχεδιασμός και η 
κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ, ως επιπρόσθετη εργασία, στον υφιστάμενο Ανάδοχο. Ζήτησε, ως 
εκ τούτου, τις απόψεις του Γενικού Λογιστηρίου κατά πόσο ορθά μπορούσε να προχωρήσει στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον υφιστάμενο Ανάδοχο, επικαλούμενο τη μοναδικότητά του 
λόγω μη ύπαρξης ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους στη βάση του άρθρου 29(2)(β)(ii) του 
Ν.73(Ι)/2016, αναφέροντας ότι πρόθεσή του ήταν να διαπραγματευτεί το κόστος των 
κατασκευαστικών εργασιών για τη Β΄ Φάση του ΧΥΤ (€5,5εκ.) και της αποκατάστασης του 
υφιστάμενου κυττάρου (€2,5εκ.), προκειμένου αυτό να περιοριστεί στα €8εκ., για σύμβαση 
διάρκειας 16-18 μηνών. 

Η Υπηρεσία μας με νέα επιστολή της ημερ. 9.8.2021 επανέλαβε τη διαφωνία της σε σχέση με την 
εισήγηση του ΤΑΥ να διαπραγματευτεί με τον υφιστάμενο Ανάδοχο την κατασκευή της Β’ Φάσης 
του ΧΥΤ και εισηγήθηκε την προκήρυξη νέου ανοικτού διαγωνισμού. Αναρωτηθήκαμε δε για το 
πώς, ενώ το ποσό της προσφοράς για την κατασκευή νέου κυττάρου και την αποκατάσταση του 
υφιστάμενου κυττάρου, κατόπιν της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του διαγωνισμού με αρ. ΤΑΥ 
14/2020, κατέληξε στα €10,2εκ. (€8,2εκ. και €2εκ., αντίστοιχα), το ΤΑΥ υποστήριζε τώρα ότι ήταν 
σε θέση να διαπραγματευτεί και τις δύο αυτές εργασίες με τον υφιστάμενο Ανάδοχο για το 
συνολικό ποσό των €8εκ. Συναφώς, αναρωτηθήκαμε, πώς γινόταν, ενώ το ποσό για την κατασκευή 
του νέου κυττάρου κατέληξε στη διαπραγμάτευση σε €8,2εκ. με το ΤΑΥ να παραδέχεται ότι η 
εκτιμώμενη αξία των €5εκ. ήταν όντως χαμηλή, τώρα να υποστήριζε ότι είχε τη δυνατότητα να τη 
διαπραγματευτεί με τον υφιστάμενο Ανάδοχο για το ποσό των €5,5εκ. 

Το Γενικό Λογιστήριο με επιστολή του ημερ. 15.9.2021 προς το ΤΑΥ ανέφερε ότι στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού με αρ. ΤΑΥ 13/2019 λήφθηκαν προσφορές από οικονομικούς φορείς πέραν του 
υφιστάμενου Αναδόχου, γεγονός που δεν αποδείκνυε/τεκμηρίωνε τη μοναδικότητα του 
τελευταίου να εκτελέσει τη σύμβαση. Ως εκ τούτου, όπως ανέφερε το Γενικό Λογιστήριο, οι λόγοι 
που επικαλείτο το ΤΑΥ δεν μπορούσαν κατά την άποψή του να τεκμηριώσουν τη μοναδικότητα του 
υφιστάμενου Αναδόχου λόγω μη ύπαρξης ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους και συνεπώς την 
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης βάσει του άρθρου 29(2)(β)(ii) του Ν.73(Ι)/2016.  

Στις 25.10.2021 πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό την προεδρία του Υπουργού του ΥΓΑΑΠ, 
στην παρουσία εκπροσώπων της Νομικής Υπηρεσίας και του Γενικού Λογιστηρίου. Η Υπηρεσία μας, 
με επιστολή της ημερ. 22.10.2021, ενημέρωσε τον Υπουργό του ΥΓΑΑΠ ότι δεν θα παρίστατο στη 
συνεδρία και, παραπέμποντας στην προηγούμενη αλληλογραφία της με το ΤΑΥ και το Γενικό 
Λογιστήριο, εξέφρασε για ακόμη μία φορά τη διαφωνία της με τη χρήση της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης με τον υφιστάμενο Ανάδοχο, αναφέροντας ότι η μόνη επιλογή που θα μπορούσε 
να εφαρμοστεί για την κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ Κόσιης ήταν αυτή της προκήρυξης νέου 
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διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να ζητηθεί γνωμάτευση του 
Γενικού Εισαγγελέα για τη δυνατότητα χρήσης του άρθρου 72(1)(β)(i) του Ν.73(Ι)/2016, το οποίο 
επιτρέπει την τροποποίηση υφιστάμενης σύμβασης για συμπληρωματικά έργα για λόγους 
τεχνικούς, ιδίως για απαιτήσεις εναλλαξιμότητας και διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο 
εξοπλισμό, τις υπηρεσίες ή/και τις εγκαταστάσεις που αποκτήθηκαν με την αρχική σύμβαση. Η 
γνωμάτευση ημερ. 25.2.2022 ήταν θετική, νοουμένου ότι θα τηρούνταν συσσωρευτικά όλες οι 
προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου.  

Το ΥΓΑΑΠ, σε σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18.4.2022 στο Προεδρικό Μέγαρο και στην 
οποία συμμετείχε και η Υπηρεσία μας, προσήλθε με τη θέση ότι η αμεσότερα υλοποιήσιμη λύση 
και ουσιαστικά η μοναδική λύση υπό τις περιστάσεις, ήταν η απευθείας ανάθεση στον υφιστάμενο 
Ανάδοχο, ο οποίος θα μπορούσε να προγραμματίσει τις ενέργειες σταδιακής κατασκευής του νέου 
κυττάρου (Β’ Φάσης) με τέτοιο τρόπο, ώστε παράλληλα να λειτουργεί απρόσκοπτα το υφιστάμενο 
κύτταρο (Α’ Φάσης) και να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της Μονάδας. Όπως αναφέρεται 
και στο ενημερωτικό σημείωμα το οποίο ετοιμάστηκε από το ΥΓΑΑΠ στο πλαίσιο της εν λόγω 
σύσκεψης, για την απευθείας ανάθεση στον υφιστάμενο Ανάδοχο θα έπρεπε να υιοθετηθεί, είτε η 
διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση δυνάμει του άρθρου 29(2)(β)(ii), για την οποία τόσο η 
Υπηρεσία μας όσο και η ΑΑΔΣ εξέφρασαν με πλήρη τεκμηρίωση τη διαφωνία τους, είτε η 
τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης για συμπληρωματικά έργα για τεχνικούς λόγους δυνάμει 
του άρθρου 72(1)(β)(i), για την οποία λήφθηκε η θετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα. 

Το ΥΓΑΑΠ στο σημείωμά του ανέφερε ότι στη μεν πρώτη περίπτωση, η Αρχή που θα ενέκρινε την 
προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία ήταν το ΣΠ του ΥΓΑΑΠ, η διαδικασία προϋπόθετε όλα τα 
στάδια διενέργειας ενός διαγωνισμού και ότι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
ανερχόταν σε 2-3 μήνες, στη δε δεύτερη περίπτωση, η Αρχή που θα ενέκρινε την προσφυγή στην 
εν λόγω διαδικασία ήταν η ΚΕΑΑ, η διαδικασία προϋπόθετε όλα τα στάδια διενέργειας μιας 
τροποποίησης σύμβασης όπως αυτά περιγράφονται στην ΚΔΠ 138/2016 και ότι ο εκτιμώμενος 
χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανερχόταν σε 1-1½ μήνα. Το ΥΓΑΑΠ επισήμανε ότι στην 
περίπτωση της δεύτερης επιλογής πιθανό να αντιμετωπίζονταν δυσκολίες ως προς την έγκρισή της 
από την ΚΕΑΑ. Απόρροια της εν λόγω σύσκεψης, παρά τις επίμονες προσπάθειες του ΥΓΑΑΠ για 
απευθείας ανάθεση στον υφιστάμενο Ανάδοχο, ήταν η λήψη απόφασης για προκήρυξη ανοιχτού 
διαγωνισμού με επισπευσμένη διαδικασία, δηλαδή διαδικασία όπου η προθεσμία υποβολής 
προφορών καθορίζεται σε 15 ημέρες από την προκήρυξη του διαγωνισμού. 

5.1.4 Διαγωνισμός με αρ. ΤΑΥ 28/2022 για τη Μελέτη και Κατασκευή της Β’ Φάσης του 
Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) στη Μονάδα ΟΕΔΑ Λάρνακας - Αμμοχώστου 
στην Κόσιη 

Το ΤΑΥ στις 25.5.2022 προχώρησε στην προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με επισπευσμένη 
διαδικασία, όπως συμφωνήθηκε στις 18.4.2022 στη σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
για τη μελέτη/σχεδιασμό και την κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ (νέο κύτταρο) στη Μονάδα ΟΕΔΑ 
Κόσιης. Η κατασκευή του νέου κυττάρου, ελάχιστης χωρητικότητας 1εκ. m3, θα πρέπει να 
συμπληρωθεί και παραδοθεί σε δύο διακριτά, ανεξάρτητα και αυτόνομα Τμήματα (Τμήμα 1 και 
Τμήμα 2). Η αξία του διαγωνισμού εκτιμήθηκε σε €8εκ. πλέον ΦΠΑ, περιλαμβανομένου του 
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δικαιώματος προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για ποσό €600.000, καθώς και ποσού 
πρόσθετης αμοιβής (bonus) μέχρι και του ποσού των €400.000 (€200.000 για κάθε Τμήμα).  

Το Τμήμα 1 θα πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 200.000m3 και θα πρέπει να συμπληρωθεί/ 
παραδοθεί για ανεξάρτητη χρήση του από το Τμήμα 2, εντός έξι μηνών από την έκδοση της εντολής 
έναρξης εργασιών. Το Τμήμα 2 περιλαμβάνει την κατασκευή ολόκληρου του Έργου, πλην των 
εργασιών που περιλαμβάνονται στο Τμήμα 1. Ο χρόνος αποπεράτωσης του Τμήματος 2 και κατ' 
επέκταση ολόκληρου του Έργου ανέρχεται σε 14 μήνες από την έναρξη των εργασιών. Η χρονική 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης καθορίστηκε σε 32 μήνες, καθώς περιλαμβάνεται και Περίοδος 
Ευθύνης Ελαττωμάτων διάρκειας 18 μηνών. Ως προθεσμία υποβολής προσφορών καθορίστηκε η 
10.6.2022. 

Το ΤΑΥ, με επιστολή του ημερ. 26.5.2022, απέστειλε στην Υπηρεσία μας τα έγγραφα του 
διαγωνισμού και, κατόπιν διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, αποστείλαμε στις 7.6.2022 
γραπτώς στο ΤΑΥ τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις μας επί συγκεκριμένων προνοιών. 

Παρατηρήσαμε, αρχικά, πως στο Παράρτημα Συμβολαίου καθορίστηκε ότι οι αποζημιώσεις για 
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις ανέρχονται σε €6.000 ανά ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης, για 
κάθε Τμήμα ξεχωριστά. Επίσης, καθορίστηκε ότι η πρόσθετη αμοιβή, ανέρχεται σε €6.000 ανά 
ημερολογιακή ημέρα για την ενωρίτερη συμπλήρωση των εργασιών, τόσο του Τμήματος 1, όσο και 
του Τμήματος 2, ξεχωριστά. Επισημάναμε, επί αυτού, πως αποτελεί πάγια τακτική στις δημόσιες 
συμβάσεις, η πρόνοια για καταβολή πρόσθετης αμοιβής στον Ανάδοχο, στην περίπτωση 
συμπλήρωσης του Έργου νωρίτερα από τον συμβατικό χρόνο αποπεράτωσης, να χρησιμοποιείται 
σε εξαιρετικές (δηλαδή που αποτελούν εξαίρεση) και μόνο περιπτώσεις και εφόσον δικαιολογείται 
με βάση χρονικά/οικονομικά κριτήρια που διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον.  

Για τον λόγο αυτό, ζητήσαμε όπως μας υποβληθεί πλήρης και δέουσα τεκμηρίωση της 
σκοπιμότητας της απόφασης του ΤΑΥ για χρήση της εν λόγω πρόνοιας. Ιδιαιτέρως, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το μέγιστο ποσό της πρόσθετης πληρωμής αντιστοιχούσε σε ενωρίτερη συμπλήρωση 
των εργασιών που αφορούν κάθε Τμήμα του Έργου ξεχωριστά, μόλις κατά 33 ημερολογιακές 
ημέρες (€200.000 / €6.000), τη στιγμή που το ΤΑΥ για οκτώ και πλέον μήνες δεν προχώρησε στην 
προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού, εμμένοντας στην, απορριφθείσα από την ΑΑΔΣ, επιλογή της 
προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον υφιστάμενο Ανάδοχο της Μονάδας, όπως 
έχουμε αναφέρει προηγουμένως. Συναφώς, ζητήσαμε από το ΤΑΥ όπως μας υποβάλει τους 
υπολογισμούς/εκτιμήσεις στους/ις οποίους/ες είχε προβεί και οι οποίοι/ες τεκμηρίωναν με 
επάρκεια ότι κάθε Τμήμα του Έργου μπορεί να συμπληρωθεί, έως και ένα μήνα νωρίτερα από τον 
συμβατικό χρόνο αποπεράτωσής του. 

Σε σχέση με την απόφαση για καθορισμό του ποσού της πρόσθετης αμοιβής ίσου με το ποσό της 
αποζημίωσης για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, επισύραμε την προσοχή ότι, σε περίπτωση που 
το ΤΑΥ αποφάσιζε την οριστική συμπερίληψή της στα έγγραφα του διαγωνισμού, το ποσό αυτής 
θα έπρεπε λογικά να είναι μικρότερο από το ποσό της αποζημίωσης, και για τα δύο Τμήματα του 
Έργου. Η θέση της Υπηρεσίας μας εδράζεται στο γεγονός ότι, το όφελος που θα αποκομίσει το 
Κράτος από την ενωρίτερη συμπλήρωση του Έργου δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να 
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είναι μεγαλύτερο από την ενδεχόμενη ζημιά την οποία θα υποστεί σε περίπτωση αδικαιολόγητης 
καθυστέρησης στη συμπλήρωσή του. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η αποφυγή καταβολής 
αποζημιώσεων, μέσω αποκοπών από τα πιστοποιητικά πληρωμής, λόγω καθυστέρησης στη 
συμπλήρωση ενός Έργου αποτελεί ισχυρότερο κίνητρο για οποιονδήποτε Ανάδοχο, ο οποίος θα 
επιδιώξει να συμπληρώσει το Έργο εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος, παρά η όποια 
αποκόμιση επιπρόσθετου κέρδους λόγω ενωρίτερης συμπλήρωσης αυτού (δηλαδή πέραν από το 
ποσό του συμβολαίου που εξαρχής γνωρίζει ότι εκτός απροόπτου θα του καταβληθεί πλήρως και 
το οποίο προφανώς τον ικανοποιεί). 

Με δεδομένο ότι και τα δύο Τμήματα του Έργου θα ξεκινούσαν με την έκδοση της εντολής έναρξης 
των εργασιών, σημειώσαμε ότι σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει τις εργασίες που αφορούν 
το Τμήμα 1 πριν τη συμπλήρωση των έξι μηνών, θα λάβει την ανάλογη πρόσθετη πληρωμή. 
Ωστόσο, εκμεταλλευόμενος την ενωρίτερη συμπλήρωση του Τμήματος 1, θα μπορεί να 
προχωρήσει νωρίτερα τις εργασίες που αφορούν το Τμήμα 2 και να ολοκληρώσει την εκτέλεσή 
τους νωρίτερα από τους 14 μήνες, χωρίς στην πραγματικότητα να έχει επιταχύνει το ρυθμό 
εκτέλεσης εργασιών του Τμήματος 2, λαμβάνοντας διπλή πρόσθετη πληρωμή, η οποία όμως δεν 
θα ανταποκρίνεται σε πραγματική ενωρίτερη συμπλήρωση και των δύο Τμημάτων του Έργου, 
παρά μόνο του Τμήματος 1. Ζητήσαμε, στη βάση αυτού, να μας επεξηγηθεί πώς το ΤΑΥ προτίθετο 
να διασφαλίσει ότι ο Ανάδοχος δεν θα λάβει διπλή πρόσθετη πληρωμή και για τα δύο Τμήματα, 
ενώ στην πραγματικότητα θα έχει επιταχύνει μόνο τον ρυθμό εκτέλεσης εργασιών που αφορούν 
το Τμήμα 1, καθώς και πώς αυτό διασαφηνιζόταν στα έγγραφα του διαγωνισμού, ζητώντας τα 
σχόλιά του και για την περίπτωση που το ίδιο γεγονός προκαλούσε καθυστέρηση και στα δύο 
Τμήματα του Έργου, αφού και τότε το ποσό της αποζημίωσης θα έπρεπε να καταβληθεί δύο φορές. 

Περαιτέρω ζητήσαμε από το ΤΑΥ να μας τεκμηριώσει την απόφασή του για καθορισμό του ποσού 
της αποζημίωσης για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις σε €6.000 ανά ημερολογιακή ημέρα, το οποίο 
αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται ως μέγιστο προτεινόμενο από την 
ΑΑΔΣ. Συγκεκριμένα, στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών, η ΑΑΔΣ αναφέρει ότι στην περίπτωση 
Έργων, των οποίων η έγκαιρη συμπλήρωση έχει μεγάλη σημασία για την ΑΑ, ως αποζημίωση για 
καθυστερήσεις μπορεί να ορίζεται, μετά από έγκριση του Προϊσταμένου της ΑΑ, ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό μέχρι και 30% επί της μέσης ημερήσιας αξίας του Έργου. Στην προκειμένη 
περίπτωση, το ποσοστό αυτό του 30% αντιστοιχούσε σε ποσό αποζημίωσης ύψους €4.920, αντί 
€6.000, ανά ημερολογιακή ημέρα. Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, η πρόνοια αυτή 
ενδεχομένως να επηρέαζε την ευρύτητα συμμετοχής και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη 
ανταγωνισμού στη διαγωνιστική διαδικασία.  

Τέλος, δεδομένου ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης, στο πλαίσιο του διαγωνισμού αρ. ΤΑΥ 
14/2020 ο οποίος προηγήθηκε, κατέληξε σε ποσό ύψους €8.200.000 για την εκτέλεση των ίδιων 
εργασιών, καθώς επίσης ότι το ΤΑΥ υποστήριζε ότι είχε τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί με τον 
υφιστάμενο Ανάδοχο της Μονάδας για ποσό ύψους €5.500.000, ζητήσαμε να μας παρατεθεί το 
σκεπτικό βάσει του οποίου η εκτιμώμενη αξία του παρόντος διαγωνισμού καθορίστηκε σε 
€7.000.000 (αφαιρουμένου του δικαιώματος προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και του 
ποσού της πρόσθετης αμοιβής). 
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Το ΤΑΥ στις 3.6.2022 ανάρτησε στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων (e-procurement), 
το συμπληρωματικό έγγραφο (addendum) αρ. 1 με τις ερωτήσεις οι οποίες είχαν υποβληθεί από 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και τις απαντήσεις του, ως η ΑΑ. Παρατηρήσαμε ότι σε 
αρκετές ερωτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς αναφέρθηκαν στο πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα που είχε παραχωρηθεί για την υποβολή προσφορών (26.5.2022-10.6.2022), 
επισημαίνοντας τη δυσκολία που αυτό θα επέφερε στην ετοιμασία των προσφορών τους, 
δεδομένης της πολυπλοκότητας και των απαιτήσεων του εν λόγω Έργου. Με ηλεκτρονικό μας 
μήνυμα ημερ. 8.6.2022, ζητήσαμε από το ΤΑΥ να μας πληροφορήσει για τον αριθμό των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων οι οποίοι είχαν συνδεθεί με τον διαγωνισμό στο e-
procurement, παρευρέθηκαν στην ανοικτή συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 31.5.2022 
στον χώρο της Μονάδας, υπέβαλαν γραπτώς ερωτήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό στο e-
procurement, και αναφέρθηκαν στη σύντομη προθεσμία υποβολής προσφορών, είτε ζητώντας 
παράταση της προθεσμίας είτε επιπρόσθετες πληροφορίες για υποβοήθηση στην ετοιμασία της 
προσφοράς τους.  

Λαμβάνοντας δε υπόψη και αρκετές ερωτήσεις ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, στις οποίες 
οι απαντήσεις του ΤΑΥ περιορίζονταν στο να τους πληροφορήσουν ότι δεν θα διατεθούν 
οποιαδήποτε επιπρόσθετα σχέδια ή πληροφορίες και ότι τα έγγραφα του διαγωνισμού θα 
παρέμεναν ως είχαν, εκφράσαμε ερώτημα, ως προς το κατά πόσο οι αποφάσεις και ενέργειες του 
ΤΑΥ, θα μπορούσαν να διασφαλίσουν ευρύτητα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και να 
οδηγήσουν στην ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού, σε έναν τέτοιο διαγωνισμό μεγάλης 
εκτιμώμενης αξίας και σημασίας. 

Το ΤΑΥ με ηλεκτρονικό του μήνυμα ημερ. 9.6.2022 μας πληροφόρησε ότι με τον διαγωνισμό είχαν 
συσχετισθεί 15 οικονομικοί φορείς εκ των οποίων ο ένας ήταν οι Σύμβουλοι που ανέλαβαν την 
ετοιμασία των όρων εντολής για τον διαγωνισμό, ότι στην ανοικτή συνάντηση στον χώρο της 
Μονάδας συμμετείχαν οκτώ άτομα τα οποία εκπροσωπούσαν έξι εταιρείες, όπως επίσης ότι τρεις 
εταιρείες υπέβαλαν γραπτώς ερωτήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό στο e-procurement, εκ των 
οποίων οι δύο αναφέρθηκαν στη σύντομη προθεσμία υποβολής προσφορών ζητώντας την 
παράταση αυτής. Σε σχέση με τον προβληματισμό μας για τη διασφάλιση ευρύτητας συμμετοχής 
στη διαγωνιστική διαδικασία και την ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού, το ΤΑΥ αρκέστηκε να μας 
αναφέρει ότι η απόφαση για επίσπευση, με βάση τη νομοθεσία, λήφθηκε στη σύσκεψη στο 
Προεδρικό στις 18.4.2022, στην παρουσία όλων των ενδιαφερομένων φορέων, Γενικού Λογιστή, 
Γενικού Ελεγκτή, Γενικού Εισαγγελέα κ.λπ.. 

Το ΤΑΥ σε απαντητική του επιστολή ημερ. 21.7.2022 μας ανέφερε ότι λαμβάνοντας υπόψη τη 
σοβαρή υγειονομική και περιβαλλοντική κρίση που θα προκύψει σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί 
ή ολοκληρωθεί η κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ όταν η διαθέσιμη χωρητικότητα της Α’ Φάσης 
του ΧΥΤ εξαντληθεί, κατά την κρίση του, επιβαλλόταν να ενσωματωθούν στα έγγραφα του 
διαγωνισμού πρόνοιες οι οποίες θα συνεισφέρουν στη συμπλήρωση τόσο του Τμήματος 1 όσο και 
του Τμήματος 2 νωρίτερα από το συμβατικό χρόνο αποπεράτωσης του κάθε Τμήματος, ώστε να 
διασφαλιστεί η διάθεση των υπολειμμάτων της μηχανικής διαχείρισης των αστικών σύμμεικτων 
αποβλήτων της επαρχίας Λάρνακας-Αμμοχώστου. 
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Σύμφωνα με το ΤΑΥ, η ανάγκη ενσωμάτωσης των πιο πάνω προνοιών γίνεται ακόμα πιο επιτακτική, 
λαμβάνοντας υπόψη τις κατασκευαστικές δυσκολίες που αναμένεται να αντιμετωπίσει ο 
Ανάδοχος, π.χ. περιορισμένος χώρος εργοταξίου για μετακίνηση οχημάτων και αποθήκευση 
υλικών, δύσκολες γεωλογικές συνθήκες, ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα, κ.τ.λ.. Περαιτέρω, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι κύριες εργασίες του Έργου αφορούν σε χωματουργικές εργασίες, το 
ΤΑΥ θεωρεί ότι υπάρχει η δυνατότητα ο Ανάδοχος να εργάζεται ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία 
του εργοταξίου για τη διαμόρφωση της λεκάνης του ΧΥΤ σε δύο διακριτά, ανεξάρτητα και 
αυτόνομα Τμήματα, καθώς και να συμπληρώσει το αντικείμενο του κάθε Τμήματος ως και ένα 
μήνα νωρίτερα από τον συμβατικό χρόνο αποπεράτωσης του κάθε Τμήματος. Επίσης, θεωρεί ότι 
οι εργασίες στεγανοποίησης του ΧΥΤ, ειδικά της τοποθέτησης της συνθετικής γεωμεμβράνης και 
των υπόλοιπων γεωσυνθετικών, μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία 
επιταχύνοντας τη διαδικασία κατασκευής του κάθε Τμήματος. 

Στη βάση των πιο πάνω, κατά την άποψη του ΤΑΥ, δικαιολογείται η χρήση της πρόνοιας της 
πρόσθετης αμοιβής, η οποία δίνει σημαντικό κίνητρο στον Ανάδοχο να καταβάλει κάθε δυνατή και 
ουσιαστική προσπάθεια ώστε να επιτύχει τη συμπλήρωση του κάθε Τμήματος νωρίτερα από τον 
συμβατικό Χρόνο Αποπεράτωσης του κάθε Τμήματος και η οποία, όχι μόνο διασφαλίζει το δημόσιο 
συμφέρον αλλά μειώνει το ρίσκο το Κράτος να διαχειριστεί μια τεράστια υγειονομική και 
περιβαλλοντική κρίση με απρόβλεπτες συνέπειες. 

Το ΤΑΥ στην επιστολή του ανέφερε ότι, σε συνέχεια της επιστολής της ΑΑΔΣ ημερ. 15.9.2021, με 
την οποία πληροφορήθηκε ότι δεν τεκμηριώνεται η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
με τον υφιστάμενο Ανάδοχο Λειτουργίας της Μονάδας και δεδομένης της θέσης της ΑΑΔΣ ότι δεν 
υπήρχε άλλη επιλογή πλην από τη δημοσίευση ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή της Β’ 
Φάσης του ΧΥΤ, ενημέρωσε στις 21.9.2021 γραπτώς τον Γενικό Διευθυντή του ΥΓΑΑΠ και 
εισηγήθηκε όπως συζητηθούν οι εναλλακτικές επιλογές επίλυσης του ζητήματος, στην παρουσία 
όλων των εμπλεκομένων μερών, με σκοπό να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον. 

Το ΤΑΥ ανέφερε περαιτέρω πως στις 15.11.2021 ενημέρωσε τον Πρόεδρο του ΣΕ.ΛΑ. για την ευρεία 
σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25.10.2021 υπό την προεδρία του Υπουργού ΓΑΑΠ στην 
οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του ΤΑΥ, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Γενικού Εισαγγελέα 
και της ΑΑΔΣ και ότι, σύμφωνα με τις αναφορές/τοποθετήσεις των εκπροσώπων του Γενικού 
Εισαγγελέα και της ΑΑΔΣ, προέκυπτε ότι η πλέον κατάλληλη μέθοδος για την κατασκευή της Β’ 
Φάσης του ΧΥΤ ήταν η δημοσίευση ανοικτού διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, προέτρεψε τον Πρόεδρο 
του ΣΕ.ΛΑ, ως η ΑΑ στην οποία είχε εκχωρηθεί η σύμβαση για τη λειτουργία της εν λόγω Μονάδας 
από το Υπουργείο Εσωτερικών, να προχωρήσει στην ετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων του 
διαγωνισμού για δημοσίευση ανοικτού διαγωνισμού για τη μελέτη και κατασκευή της Β’ Φάσης 
του ΧΥΤ. 

Σύμφωνα πάντοτε με τη θέση του ΤΑΥ, σε συνέχεια της σύσκεψης υπό τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας στις 18.4.2022, σε διάστημα 37 ημερολογιακών ημερών (18.4.2022-25.5.2022) 
ετοίμασε τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού, εξασφάλισε τις σχετικές εγκρίσεις/πιστώσεις και 
προχώρησε στη δημοσίευση του διαγωνισμού. Κατά την άποψή του, τα γεγονότα σε καμία 
περίπτωση δεν καταδεικνύουν ότι επέμενε στην επιλογή της προσφυγής στη διαδικασία 
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διαπραγμάτευσης με τον υφιστάμενο Ανάδοχο Λειτουργίας της Μονάδας και σε καμία περίπτωση 
δεν καθυστέρησε να προχωρήσει στη δημοσίευση του σχετικού διαγωνισμού από τη στιγμή που 
του δόθηκε η σχετική οδηγία. 

Το ΤΑΥ ανέφερε στην επιστολή του ότι, έχοντας πλήρη αντίληψη της τεράστιας υγειονομικής και 
περιβαλλοντικής κρίσης που θα προκύψει σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η κατασκευή της Β’ 
Φάσης του ΧΥΤ όταν η διαθέσιμη χωρητικότητα της Α’ Φάσης του ΧΥΤ εξαντληθεί, έκρινε 
σημαντικότερο όπως αυξήσει την πιθανότητα να ολοκληρωθούν τα δύο Τμήματα νωρίτερα από το 
συμβατικό χρόνο αποπεράτωσής τους και κατ' επέκταση να μειώσει το ρίσκο να κληθεί το Κράτος 
να αντιμετωπίσει την πιο πάνω κρίση, με ότι αυτό συνεπάγεται. Ως εκ τούτου, υποστηρίζει, θα 
έπρεπε να δοθεί στον Ανάδοχο ισχυρό κίνητρο για να επιδιώξει ουσιαστικά την ενωρίτερη 
συμπλήρωση των δύο Τμημάτων. Ταυτόχρονα, κατά την άποψή του, θα έπρεπε η «τιμωρία» που 
θα επιβληθεί στον Ανάδοχο σε περίπτωση που δεν ολοκληρώσει είτε το Τμήμα 1 είτε το Τμήμα 2 
νωρίτερα από το συμβατικό χρόνο αποπεράτωσης του κάθε Τμήματος, να είναι τέτοια, που να 
ενισχύει το κίνητρο του Αναδόχου για ενωρίτερη αποπεράτωση των δύο Τμημάτων. Σύμφωνα με 
το ΤΑΥ, ο καθορισμός όπως το ποσό της πρόσθετης αμοιβής να ισούται με το ποσό της 
αποζημίωσης για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επίτευξης 
του πιο πάνω στόχου, και νοείται ότι το ποσό της αποζημίωσης καλύπτει την ενδεχόμενη ζημιά που 
θα υποστεί το Κράτος σε περίπτωση καθυστέρησης. 

Σύμφωνα με το ΤΑΥ, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος ολοκληρώσει το Τμήμα 1 νωρίτερα από το 
συμβατικό χρόνο αποπεράτωσής του, δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι θα έχει «κερδίσει» 
επίσπευση των εργασιών του Τμήματος 2. Ο Ανάδοχος θα εκτελεί παράλληλα τόσο εργασίες στο 
Τμήμα 1 όσο και στο Τμήμα 2. Ο συνολικός χρόνος που θα «κερδίσει» από την επίσπευση των 
εργασιών που αφορούν στο Τμήμα 2 θα διαφανεί με την παράδοση του εν λόγω Τμήματος στην 
ΑΑ, δηλαδή στους 14 μήνες από την έκδοση της εντολής έναρξης εργασιών. Το ίδιο ισχύει και στην 
περίπτωση της αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των εργασιών των δύο 
Τμημάτων. 

Το ΤΑΥ σημείωσε στην επιστολή του ότι, σε περίπτωση που, είτε η κατασκευή του Τμήματος 1 είτε 
του Τμήματος 2 δεν ολοκληρωθούν εντός του χρόνου αποπεράτωσης του κάθε Τμήματος, τότε η 
εν λόγω Μονάδα, είτε θα πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας και το Κράτος να βρει εναλλακτικό 
τρόπο διαχείρισης των αστικών σύμμεικτων αποβλήτων των επαρχιών Λάρνακας, Αμμοχώστου και 
Λευκωσίας, είτε θα παραμείνει σε λειτουργία και θα πρέπει να εντοπιστεί χώρος στον οποίο να 
διατεθούν τα υπολείμματα των διεργασιών της. Περαιτέρω, το ΤΑΥ ανέφερε πως  το μηνιαίο 
λειτουργικό κόστος διαχείρισης των αποβλήτων στη Μονάδα Κόσιης κατά μέσο όρο ανέρχεται 
περίπου σε €200.000 πλέον ΦΠΑ, και κατ' επέκταση το ημερήσιο λειτουργικό κόστος ανέρχεται 
περίπου σε €6.500 [€200.000/30,5]. Το ποσό της πρόσθετης αμοιβής ορίστηκε σε €6.000 ανά 
ημερολογιακή ημέρα, σύμφωνα με το ΤΑΥ, λαμβάνοντας υπόψη τη μείζονα σημασία που έχει για 
την ΑΑ να ολοκληρωθούν οι κατασκευαστικές εργασίες του κάθε Τμήματος του ΧΥΤ νωρίτερα από 
το συμβατικό χρόνο αποπεράτωσης του κάθε Τμήματος και για να διασφαλίσει ότι θα δοθεί στον 
Ανάδοχο ισχυρό κίνητρο για να επιδιώξει ουσιαστικά να πετύχει τον πιο πάνω στόχο. 
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Όπως μας ανέφερε το ΤΑΥ, έχοντας λάβει την έγκριση της Προϊσταμένης της ΑΑ, όρισε το ποσό της 
αποζημίωσης για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις σε €6.000 ανά ημερολογιακή ημέρα, δηλ. 
περίπου 36% (αντί 30%) επί της ημερήσιας αξίας του έργου, γιατί θα έπρεπε, αφενός αυτό να είναι 
κατ' ελάχιστο ίσο με το ποσό της πρόσθετης αμοιβής (€6.000 ανά ημέρα), και αφετέρου να 
καλύπτει την ενδεχόμενη ζημιά που θα υποστεί το Κράτος σε περίπτωση που παρουσιαστεί 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των δύο Τμημάτων (€6.500 ανά ημέρα). 

Το ΤΑΥ διευκρίνισε ότι το ποσό των €8,2εκ. αφορούσε την τιμή μονάδος του προσφέροντα του 
διαγωνισμού αρ. ΤΑΥ 14/2020 για την κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ και παρά το γεγονός ότι η 
τότε ΕΑ είχε σκοπό να διαπραγματευτεί το εν λόγω ποσό, αυτός απέσυρε το ενδιαφέρον του με 
αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να ακυρωθεί. Το ΤΑΥ σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός για την 
κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ ήταν €5εκ., συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας του τεμαχιστή 
ογκωδών. Τέλος, διευκρίνισε ότι στο πλαίσιο ενδεχόμενης διαπραγμάτευσης με τον υφιστάμενο 
Ανάδοχο Λειτουργίας της Μονάδας, το κόστος κατασκευής της Β’ Φάσης του ΧΥΤ εκτιμήθηκε στα 
€5,5εκ. και βασίστηκε στο κόστος της κατασκευής της Α’ Φάσης του ΧΥΤ, λαμβάνοντας υπόψη την 
αύξηση των τιμών λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές μονάδος των 
προσφορών που υποβλήθηκαν, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, για την κατασκευή της Β’ 
Φάσης του ΧΥΤ της Μονάδας Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) 
Λεμεσού, ο προϋπολογισμός του Έργου αναθεωρήθηκε σε €7εκ.. 

Τελικά, υποβλήθηκαν προσφορές από δύο κοινοπραξίες, μία για το ποσό των €5.964.800 πλέον 
ΦΠΑ και μία για το ποσό των €7.600.000 πλέον ΦΠΑ. Το ΣΠ του ΥΓΑΑΠ στις 24.6.2022 αποφάσισε 
να υιοθετήσει την εισήγηση της ΕΑ και να αναθέσει τη σύμβαση με αρ. ΤΑΥ 28/2022 στην 
κοινοπραξία η οποία πληρούσε όλες τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού και υπέβαλε 
τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, δηλαδή €5.964.800, με διατήρηση του δικαιώματος 
προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για ποσό €600.000, καθώς και ποσού πρόσθετης 
αμοιβής (bonus) μέχρι και του ποσού των €400.000. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 9.8.2022.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα καταγράφονται στην απαντητική επιστολή του ΤΑΥ, παρατηρούμε 
την επιχειρούμενη, εκ μέρους του ΤΑΥ, αποποίηση ευθυνών για την καθυστερημένη προκήρυξη 
του ανοικτού διαγωνισμού, παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις της Υπηρεσίας μας. Οι 
λανθασμένοι χειρισμοί του και η επιμονή, τόσο του ιδίου του ΤΑΥ όσο και του Υπουργείου, όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν μας, για απευθείας ανάθεση της μελέτης και 
κατασκευής της Β’ Φάσης του ΧΥΤ στον υφιστάμενο Ανάδοχο, οδήγησαν σε μια σειρά από 
αποφάσεις, όπως οι διαδοχικές χρονικές παρατάσεις της υφιστάμενης σύμβασης, οι οποίες 
παράβλεπαν σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, απόφαση δικαστηρίου και απόφαση 
της Επιτροπής Αποκλεισμού, η προκήρυξη με επισπευσμένη διαδικασία δύο μάλιστα διαγωνισμών 
με επακόλουθο τη μη ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού και η υιοθέτηση προνοιών οι οποίες δεν 
διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον. 

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) με επιστολή της ημερ. 
25.8.2022 προς το Γενικό Λογιστήριο, η οποία κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, ανέφερε ότι 
έτυχε ενημέρωσης από τον Ανάδοχο ότι η σύμβαση υπογράφηκε στις 9.8.2022 και η εντολή 
έναρξης εργασιών δόθηκε την επομένη μέρα στις 10.8.2022, γεγονός το οποίο αντίκειται στην 
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πάγια τακτική να μην εκτελούνται εργασίες κατά τη συμφωνημένη «Ετήσια Άδεια Καλοκαιρινής 
Περιόδου» του Κατασκευαστικού Κλάδου, η οποία στη Συλλογική Σύμβαση για το έτος 2022 έχει 
καθοριστεί ως η περίοδος από 1.8.2022 έως 21.8.2022. Η ΟΣΕΟΚ ανέφερε ότι η πρακτική η οποία 
ακολουθήθηκε, αφαίρεσε από τον Ανάδοχο τη δυνατότητα προγραμματισμού των εργασιών του, 
αφού θα έπρεπε να αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη ότι οι εργασίες θα αρχίσουν εντός της 
προαναφερθείσας θερινής περιόδου, την οποία, όπως σημειώνει, ακολουθεί ολόκληρος ο 
κατασκευαστικός κλάδος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διευθετηθεί προγραμματισμός αλλά 
και καμία άλλη εργασία στον χώρο του Εργοταξίου. Η ΟΣΕΟΚ επισήμανε ότι η διαφοροποίηση της 
ρύθμισης αυτής προϋποθέτει την εκ των προτέρων συνεννόηση με το προσωπικό, τις συντεχνίες 
και την ενημέρωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς επίσης ότι, λαμβάνοντας υπόψη 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ως ημερομηνίας έναρξης εργασιών θα έπρεπε να 
οριστεί η 22.8.2022. Η Υπηρεσία μας δεν έχει πληροφορηθεί για ενδεχόμενη απάντηση του Γενικού 
Λογιστηρίου στην επιστολή του ΟΣΕΟΚ. 

Σύσταση: Το ΥΓΑΑΠ/ΤΑΥ να λάβει μέτρα για διασφάλιση της ικανότητας του για έγκαιρη 
προκήρυξη των δημόσιων διαγωνισμών, ιδίως αυτών που αφορούν στη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων και έχουν άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο, και να αποφεύγει, επικαλούμενο τα στενά 
χρονικά περιθώρια τα οποία προκύπτουν λόγω των δικών του πλημμελών χειρισμών, να 
προβαίνει σε απευθείας αναθέσεις που καταστρατηγούν τις αρχές ίσης μεταχείρισης και 
διαφάνειας και εμποδίζουν την επιλογή των βέλτιστων επιλογών μέσα από ανοικτές 
διαδικασίες.  

Η συμπερίληψη πρόνοιας για καταβολή πρόσθετης αμοιβής (bonus) στον Ανάδοχο στην 
περίπτωση ενωρίτερης συμπλήρωσης ενός Έργου να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που 
αποτελούν εξαίρεση και μόνο, και νοουμένου ότι η χρήση της πρόνοιας αυτής τεκμηριώνεται 
πλήρως και δεόντως. Σε περίπτωση χρήσης της πρόνοιας αυτής, το ποσό της πρόσθετης αμοιβής 
να μην υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης για καθυστερήσεις, καθότι το όφελος που θα 
αποκομίσει το κράτος από την ενωρίτερη συμπλήρωση ενός Έργου δεν γίνεται να είναι 
μεγαλύτερο από την ενδεχόμενη ζημιά την οποία θα υποστεί σε περίπτωση καθυστέρησης στη 
συμπλήρωσή του. 

5.1.5 Διαγωνισμός με αρ. ΤΑΥ 45/2022 για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη 
Διαχείριση και Επίβλεψη του Συμβολαίου «Μελέτη και Κατασκευή της Β’ Φάσης 
του ΧΥΤ στη Μονάδα ΟΕΔΑ Λάρνακας - Αμμοχώστου στην Κόσιη (Αρ. ΤΑΥ 
28/2022)» 

Το ΤΑΥ στις 28.7.2022 προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού με αρ. ΤΑΥ 45/2022, για την 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση και επίβλεψη της σύμβασης με αρ. ΤΑΥ 
58/2022. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε με επισπευσμένη ανοικτή διαδικασία (προθεσμία 
υποβολής προσφορών στις 12.8.2022) και με εκτιμώμενη αξία €575.000 πλέον ΦΠΑ. Η χρονική 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης καθορίστηκε σε 33 μήνες. Επιπρόσθετα, στη σύμβαση 
περιλαμβάνεται πρόνοια για ακόμα ένα μήνα παράτασης χρόνου στην ολοκλήρωση της σύμβασης 
στην περίπτωση εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης της ΑΑ για επιπλέον υπηρεσίες, 
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συνολικού ποσού ύψους €50.000, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο ποσό των €575.000. Στη 
σύμβαση αναφέρεται επίσης ότι δύναται να ολοκληρωθεί σε διάστημα μικρότερο των 33 μηνών. 

Στις 12.8.2022 υποβλήθηκε μία μόνο προσφορά. Στην Έκθεση η οποία ετοιμάστηκε από την ΕΑ 
καταγράφεται ότι οι τρεις εκ των επτά Βασικών Εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στη Ομάδα 
Έργου από τις θέσεις του Επιβλέποντος Μηχανικού (Υπεύθυνος Σύμβασης Αναδόχου), του Τεχνικού 
Επίβλεψης Κατασκευών και του Τεχνικού Ελέγχου Ποιότητας είχαν προταθεί σε αντίστοιχες, όχι 
όμως ίδιες, θέσεις στην προσφορά που υπέβαλε ο ίδιος προσφοροδότης για τον διαγωνισμό με 
αρ. ΤΑΥ 29/2022 (Β’ Φάση ΧΥΤ Πεντακώμου). Επίσης, τα ίδια δύο πρόσωπα είχαν προταθεί για τη 
θέση του τέταρτου Βασικού Εμπειρογνώμονα - Τοπογράφου Μηχανικού και για τη θέση του 
Συντονιστή Μελέτης. Η ΕΑ κατέγραψε στην Έκθεση της ότι, κατά την άποψή της, τα πιο πάνω δεν 
θα επηρεάσουν την υλοποίηση των καθηκόντων των Βασικών Εμπειρογνωμόνων, καθώς οι 
εργασίες θα εκπονηθούν σε διαφορετικά ωράρια (προβλέπονται εργασίες και πέραν του 
κανονικού ωραρίου), ενώ για τον Συντονιστή Μελέτης ανέφερε ότι, αυτός δύναται να συντονίζει 
περισσότερες από μια Ομάδα ετοιμασίας μελέτης. 

Περαιτέρω, επισήμανε ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικά για τον τρόπο και χρόνο 
απασχόλησης του προσωπικού του και των συνεργατών του στη σύμβαση, ώστε σε καμιά 
περίπτωση τα κατασκευαστικά έργα να αφεθούν χωρίς επίβλεψη, ότι επαφίεται στην κρίση του 
Βασικού Εμπειρογνώμονα ο οποίος θα είναι ο Υπεύθυνος Σύμβασης Αναδόχου για την οργάνωση 
της Ομάδας Έργου σε περίπτωση που ο Ανάδοχος της σύμβασης αρ. ΤΑΥ 28/2022 (Εργολάβος 
Κατασκευής) εργαστεί πέραν του κανονικού καθημερινού ωραρίου, όπως αυτό καθορίζεται στις 
συλλογικές συμβάσεις, και ότι η υποβολή των προσφορών του παρόντος διαγωνισμού έγινε πριν 
ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με αρ. ΤΑΥ 29/2022, έτσι ώστε ο 
προσφοροδότης να διαμορφώσει ανάλογα την Ομάδα Έργου στον παρόντα διαγωνισμό. Η ΕΑ 
σημείωσε επίσης την πρόνοια της σύμβασης η οποία παρέχει το δικαίωμα στον Εργοδότη, κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, να προβεί στην αξιολόγηση οποιουδήποτε μέλους τους 
προσωπικού του Αναδόχου και με βάση γραπτό και δικαιολογημένο αίτημα, να ζητήσει 
αντικατάστασή του εάν θεωρήσει ότι δεν αποδίδει επαρκώς ή ότι δεν εκτελεί τα καθήκοντά του 
δυνάμει της σύμβασης.  

Η ΕΑ ανέφερε περαιτέρω ότι το πρόσωπο που δηλώθηκε ως Βασικός Εμπειρογνώμονας στη θέση 
του Τεχνικού Επίβλεψης έχει αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή επαγγελματική πείρα στην Πολιτική 
Μηχανική εννέα έτη και τρεις μήνες αντί δέκα έτη όπως καθορίζεται στις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στον διαγωνισμό. Έκρινε, ωστόσο, ως επουσιώδη την παρατήρηση αυτή 
χαρακτηρίζοντας της ως ασήμαντη απόκλιση, σύμφωνα με τις γενικές αρχές των εγγράφων του 
διαγωνισμού, καθότι δεν επηρεάζει την ποιοτική εκτέλεση της σύμβασης, δεν επηρεάζει την 
έκταση του αντικειμένου της σύμβασης ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα της ΑΑ ή τις υποχρεώσεις του Αναδόχου και δεν θίγει την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των προσφερόντων (σημειώνοντας ότι είναι ο μοναδικός προσφοροδότης), και 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ειδική μεταπτυχιακή εμπειρία σε επίβλεψη τεχνικών ή/και 
περιβαλλοντικών έργων του εν λόγω Εμπειρογνώμονα πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον 
διαγωνισμό.  
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Στα πρακτικά της συνεδρίας του ΣΠ η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17.8.2022 και στην οποία 
εξετάστηκαν και οι δύο διαγωνισμοί αρ. ΤΑΥ 29/2022 και αρ. ΤΑΥ 45/2022, καταγράφεται ότι σε 
παρατήρηση του Συμβουλίου σχετικά με το θέμα αυτό, η Συντονίστρια απάντησε ότι οι κανονισμοί 
του ΕΤΕΚ απαιτούν ένα χρόνο εργασίας πριν την εγγραφή των Πολιτικών Μηχανικών στο 
Επιμελητήριο και ως εκ τούτου η συνολική μεταπτυχιακή εμπειρία θεωρείται πως υπερκαλύπτεται. 
Το ΣΠ αποφάσισε να υιοθετήσει την εισήγηση της ΕΑ και να αναθέσει τη σύμβαση στον μοναδικό 
προσφοροδότη ο οποίος υπέβαλε προσφορά για το ποσό των €551.350 πλέον ΦΠΑ, με δικαίωμα 
προαίρεσης για ανάθεση επιπλέον υπηρεσιών ύψους €50.000. 

Σύσταση: Το ΥΓΑΑΠ/ΤΑΥ να λάβει μέτρα για διασφάλιση της ικανότητας του για έγκαιρη 
προκήρυξη των δημόσιων διαγωνισμών, ιδίως αυτών που αφορούν στη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων και έχουν άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο, και να αποφεύγει, επικαλούμενο τα στενά 
χρονικά περιθώρια τα οποία προκύπτουν λόγω των δικών του πλημμελών χειρισμών, να 
υιοθετεί πρακτικές όπως η προκήρυξη διαγωνισμών με επισπευσμένη διαδικασία η οποία 
αποδεδειγμένα οδηγεί στη μη εξασφάλιση ικανοποιητικής ευρύτητας συμμετοχής και 
ανάπτυξης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. 

Τον Νοέμβριο του 2022, η Διευθύντρια του ΤΑΥ μας ανέφερε ότι λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις 
της Υπηρεσίας μας και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Τμήματος, καθότι παρατηρείται σοβαρή 
υποστελέχωσή του, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες/διαδικασίες, έτσι ώστε να μην 
παρατηρείται καθυστέρηση στη δημοσίευση των διαγωνισμών που αφορούν στη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων.  

Αξιολογώντας τις θέσεις της Διευθύντριας του ΤΑΥ, η Υπηρεσία μας παρατηρεί ότι επί της ουσίας 
των παρατηρήσεων μας δεν μας έχουν δοθεί οι απαραίτητες επεξηγήσεις/θέσεις του Τμήματος γι’ 
αυτές. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας διατηρεί τις θέσεις/παρατηρήσεις της, όπως έχουν 
καταγραφεί στην παρούσα Έκθεση. 

5.2 Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδας Ολοκληρωμένων 
Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Απορριμμάτων 
επαρχίας Λεμεσού (Μονάδα ΟΕΔΑ Πεντακώμου) 

5.2.1 Σύμβαση αρ. ΥΠΕΣ 2/2013 για τη Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδας 
Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Απορριμμάτων 
(ΟΕΔΑ) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) επαρχίας Λεμεσού 

Η σύμβαση για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας ΟΕΔΑ Πεντακώμου υπογράφηκε 
στις 6.3.2015 μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Με την 
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 83.481 και ημερ. 11.10.2017, το ΥΓΑΑΠ ανέλαβε τη 
διαχείριση όλων των θεμάτων στερεών αποβλήτων, μεταξύ των οποίων και τη σύμβαση αυτή. Η 
μελέτη και κατασκευή της Μονάδας ΟΕΔΑ Πεντακώμου ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2017, με 
την έκδοση από τους εξωτερικούς Σύμβουλους Μηχανικούς του Υπουργείου Εσωτερικών του 
πιστοποιητικού προσωρινής παραλαβής (taking-over certificate) του Έργου, σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης, αφού είχε ολοκληρωθεί επιτυχώς η περίοδος δίμηνης δοκιμαστικής 
λειτουργίας της Μονάδας. Τον Δεκέμβριο του 2018 (21.12.2018), μετά από ένα χρόνο κανονικής 
λειτουργίας της Μονάδας, οι Σύμβουλοι Μηχανικοί εξέδωσαν το πιστοποιητικό τελικής παραλαβής 
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του Έργου (performance certificate). Η δεκαετής σύμβαση διαχείρισης και λειτουργίας τέθηκε σε 
ισχύ από τις 9.11.2017. 

Θέματα Διαχείρισης Σύμβασης από το ΤΑΥ. 

Για αριθμό θεμάτων που αφορούσαν στη σύμβαση με αρ. ΥΠΕΣ 2/2013, η Υπηρεσία μας είχε 
αποστείλει επιστολές στο ΤΑΥ, διαφωνώντας με την ερμηνεία των όρων της όπως αυτή αποδιδόταν 
από το Τμήμα και υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι εκκρεμούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα ο 
χειρισμός κατεπειγόντων θεμάτων που σχετίζονταν με: (α) την εξέταση αλλαγών και απαιτήσεων 
του Εργολάβου, (β) την πληρωμή ποσών που κατέστησαν πληρωτέα, (γ) τον έλεγχο συμμόρφωσης 
του τελικού προϊόντος με τις υποχρεώσεις Λειτουργίας, (δ) τον καθορισμό του τελικού αποδέκτη 
Refuse Derived Fuel (RDF), (ε) τον καθορισμό του τρόπου διάθεσης/διαχείρισης παραγόμενης 
ιλύος, καθώς και (στ) την αδειοδότηση της Μονάδας.  

Περαιτέρω, η Υπηρεσία μας καυτηρίασε το γεγονός ότι, σε πολλές περιπτώσεις, το ΤΑΥ δεν είχε 
πρόθεση να αξιολογεί ουσιαστικά τις όποιες επισημάνσεις/σχόλια μας επί προωθούμενων 
αλλαγών και απαιτήσεων, επιμένοντας σε κάθε περίπτωση στις αρχικές εκθέσεις αλλαγών και 
απαιτήσεων. Ήταν και παραμένει η θέση μας ότι, με την επαναλαμβανόμενη αυτή απαθή 
αντιμετώπιση του Τμήματος, καθώς και την προβληματική διαχείριση που τυγχάνουν τα θέματα 
στερεών αποβλήτων, και ειδικότερα στη συγκεκριμένη περίπτωση τη διαχείριση των θεμάτων που 
σχετίζονται με τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας ΟΕΔΑ Πεντακώμου, πλήττονται 
τα συμφέροντα του Δημοσίου.  

Ειδικά σε σχέση με την εξέταση των απαιτήσεων του Αναδόχου συνολικού ύψους €11.061.475, η 
Υπηρεσία μας σε επιστολή της ημερ. 26.11.2018 κατέγραψε ότι, παρά το γεγονός ότι η εξέταση των 
αλλαγών και απαιτήσεων έπρεπε να γίνεται από τον Συντονιστή της Σύμβασης, μέσω της υποβολής 
εμπεριστατωμένων εκθέσεων στα Αρμόδια Όργανα, παρατηρήσαμε επανειλημμένα ότι απαιτείτο 
χρόνος, τόσο από την Υπηρεσία μας, όσο και από την ΚΕΑΑ, για να αποσαφηνιστούν σοβαρά 
ζητήματα, αντί αυτά να υποβάλλονταν εξαρχής μελετημένα και ξεκάθαρα. Ακόμη πιο ανησυχητικό, 
ήταν δε το γεγονός ότι, διαφάνηκε ότι οι υποβληθείσες εκθέσεις ήταν ελλιπείς, δηλαδή δεν 
περιλήφθηκαν σε αυτές όλα τα κρίσιμα στοιχεία που έπρεπε, και τα οποία, κατά την άποψή μας, 
οδηγούσαν σε διαφορετική αξιολόγηση των θεμάτων από τα Αρμόδια Όργανα.  

Ενδεικτικό των πιο πάνω είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με ανεξάρτητη αξιολόγηση που 
διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, η οποία τέθηκε ενώπιον της ΚΕΑΑ με επιστολή μας ημερ. 
29.1.2019, οι συνολικές αποζημιώσεις στον Ανάδοχο σε σχέση με τις απαιτήσεις του δύναντο να 
ανέλθουν περίπου σε €1,3εκ., λαμβάνοντας υπόψη και την επιστροφή ρητρών καθυστέρησης 
υλοποίησης της Σύμβασης Μελέτης – Κατασκευής. Η αξιολόγηση αυτή είναι σε μεγάλη διάσταση 
με τις αποφάσεις που είχε λάβει η ΤΕΑΑ, και οι οποίες προωθήθηκαν στην ΚΕΑΑ για έγκριση. Σε 
κάθε περίπτωση, θέση μας ήταν ότι στο πλαίσιο της φιλικής διευθέτησης που προωθείτο, το ποσό 
που θα καταβαλλόταν, λαμβάνοντας υπόψη και την επιστροφή ρητρών καθυστέρησης, δύνατο να 
ανέλθει σε €2εκ., ποσό το οποίο θα καταβαλλόταν μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων 
εγκρίσεων και αδειών για κατασκευή των εγκαταστάσεων διαχείρισης του παραγόμενου 
καυσίμου, έναντι έκδοσης ισόποσης εγγυητικής.  
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Επίσης, η Υπηρεσία μας διαφώνησε σε σχέση με το οικονομικό μέρος του Δελτίου Αλλαγής αρ. 25, 
που σχετιζόταν με τη δεματοποίηση τεμαχισμένου RDF (μόνον) και μεταφορά του με πλατφόρμες 
στο Τσιμεντοποιείο Βασιλικού. Η διαφωνία μας στηριζόταν στο γεγονός ότι η αξιολόγηση από τον 
Συντονιστή της Σύμβασης ήταν ελλιπής, εφόσον όχι μόνο δεν λήφθηκαν, ανεξάρτητα, τουλάχιστον 
τρεις προσφορές από μεταφορείς, αλλά δεν αφαιρέθηκαν τα ποσά που αφορούσαν απαλλαγή 
υποχρεώσεων του Αναδόχου ένεκα της αλλαγής. Κατά την εξέταση της αλλαγής εισήχθηκε 
πρόσθετο κόστος €4,08/τόνο RDF (για ποσότητα 100 τόνων ημερησίως) που αφορούσε καλύτερη 
χειροδιαλογή υλικού, ενώ στην απαίτηση/εισήγηση του Αναδόχου, δεν περιλαμβανόταν 
οποιαδήποτε αναφορά για ανάγκη τέτοιας πρόσθετης εργασίας για επίτευξη καλύτερης ποιότητας 
υλικού ή/ και οποιαδήποτε απαίτηση για πρόσθετο κόστος τέτοιας φύσης. Σε σχέση με την εν λόγω 
αλλαγή, θέση της Υπηρεσίας μας ήταν ότι με τον τρόπο αυτό που προωθείτο από το Τμήμα δεν 
διασφαλίζονταν τα συμφέροντα του Εργοδότη, εφόσον δύνατο να καταβαλλόταν αυξημένη τιμή 
μονάδας για παραγωγή καλύτερης ποιότητας υλικού και καμία ρήτρα αποζημίωσης του Εργοδότη 
λόγω μη επίτευξης του υλικού αυτού, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (ποιοτικά και ποσοτικά) 
δεν εισήχθηκε, ενώ ταυτόχρονα προωθείτο η αναστολή εφαρμογής όλων των υφιστάμενων 
μηχανισμών επιβολής ρητρών (ποσοτικών αλλά και ποιοτικών). 

Το θέμα αυτό, εφόσον δεν τέθηκε ενώπιον της ΚΕΑΑ τεκμηριωμένα, δεν έτυχε σχετικής έγκρισης. 
Θέση της Υπηρεσίας μας ήταν ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης, κατά τα δύο πρώτα 
χρόνια λειτουργίας, ο Ανάδοχος δεν δικαιούτο οποιαδήποτε αποζημίωση για δεματοποίηση και 
περιτύλιξη τεμαχισμένου υλικού. 

Φιλικός Διακανονισμός. 

Στις 24.1.2019 τέθηκε ενώπιον της ΚΕΑΑ ο προωθούμενος φιλικός διακανονισμός για επίλυση των 
θεμάτων που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα και αφορούσαν τόσο τις απαιτήσεις του Αναδόχου στη 
Φάση Μελέτης – Κατασκευής συνολικού ύψους €11.061.475, όσο και το πρόβλημα που είχε 
προκύψει με το δευτερογενές καύσιμο στη Μονάδα ΟΕΔΑ Πεντακώμου το οποίο δεν ικανοποιούσε 
τις απαιτήσεις της σύμβασης. 

Η ΤΕΑΑ του ΥΓΑΑΠ εισηγήθηκε στην ΚΕΑΑ την παραχώρηση 116 ημερολογιακών ημερών με 
οικονομική αποζημίωση λόγω της καθυστέρησης στην έγκριση της τεχνικής λύσης του Αναδόχου 
και στην ετοιμασία και έγκριση της συμπληρωματικής Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), καθώς και την παραχώρηση 105 ημερολογιακών ημερών με οικονομική 
αποζημίωση λόγω της ρητής πρόνοιας της σύμβασης για την ευθύνη ηλεκτροδότησης που είχε ο 
Εργοδότης. Η ΤΕΑΑ εισηγήθηκε την καταβολή στον Ανάδοχο ποσού ύψους €3.881.774, το οποίο 
περιλάμβανε επιστροφή μέρους των ρητρών καθυστέρησης ύψους €1.375.865 για πλήρη, τελική 
και φιλική διευθέτηση των απαιτήσεων του Αναδόχου. Επίσης, σε σχέση με την κατακράτηση 
ρητρών ύψους €179.134, η ΤΕΑΑ θεώρησε ότι το ποσό αυτό θα μπορούσε να παραχωρηθεί στον 
Ανάδοχο, στο πλαίσιο μιας ύστατης προσπάθειας για τελική διευθέτηση των απαιτήσεών του. 

Η Υπηρεσία μας κατέθεσε τις θέσεις της σε σχέση με τις χρονικές και οικονομικές απαιτήσεις του 
Αναδόχου, καταγράφοντας αυτές και σε επιστολή προς την ΚΕΑΑ ημερ. 29.1.2019. Συγκεκριμένα, 
αναφέραμε ότι η παράταση χρόνου η οποία δικαιολογείτο να παραχωρηθεί ήταν 34 
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ημερολογιακές ημέρες χωρίς χρηματική αποζημίωση, για καθυστέρηση από τον Εργοδότη της 
έγκρισης της μεθόδου βιολογικής επεξεργασίας και 105 ημερολογιακές ημέρες με χρηματική 
αποζημίωση, λόγω καθυστέρησης στην ηλεκτροδότηση του Έργου. 

Σε σχέση με την οικονομική αποζημίωση του Αναδόχου, αυτή εκτιμήθηκε από την Υπηρεσία μας 
στο ποσό του €1.281.130, το οποίο μειωνόταν σε €880.130, κατόπιν αφαίρεσης ποσού €401.000 
για κάλυψη ποσού των ρητρών καθυστέρησης. Η Υπηρεσία μας είχε διατυπώσει τη θέση ότι η ΑΑ 
θα έπρεπε να εξετάσει/επιβεβαιώσει κατά πόσο το σύνολο των εργασιών του Τμήματος Ι που 
απαιτούνταν για τη λειτουργία του ΧΥΤΥ ως ΧΥΤΑ είχαν ολοκληρωθεί την 1.7.2016 και εάν ο 
Ανάδοχος είχε προσφέρει επαρκή εναλλακτική λύση για διαχείριση των στραγγισμάτων. Σε τέτοια 
περίπτωση και μόνο, οι ρήτρες για το Τμήμα Ι θα μπορούσαν να περιοριστούν σε 46,5 
ημερολογιακές ημέρες (από 16.5.2016 έως 1.7.2016 x €2.000/ ημέρα) και κατ’ επέκταση στο ποσό 
των €93.000, αντί των €521.000, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα οι συνολικές αποζημιώσεις στον 
Ανάδοχο, λόγω της επιστροφής ρητρών, να ανέλθουν σε €1.308.130. Όσον αφορούσε στην 
παραχώρηση οικονομικής αποζημίωσης στον Ανάδοχο, λόγω «επιπρόσθετου» κόστους για 
κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας στραγγισμάτων, αυτή δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης. 

Η ΚΕΑΑ σε συνεδρία της στις 30.1.2019 μελέτησε την έκθεση της Υπηρεσίας μας και παρά το 
γεγονός ότι τη θεώρησε πλήρως τεκμηριωμένη, όπως καταγράφεται σε επιστολή της ημερ. 
8.2.2019 προς το ΤΑΥ, αποφάσισε να προσφέρει μεγαλύτερο ποσό στον Ανάδοχο για σκοπούς 
φιλικής διευθέτησης, χωρίς ωστόσο η διευθέτηση αυτή να καταστεί εφικτή λόγω των υπέρμετρων 
απαιτήσεων του τελευταίου. Σε συνεδρία της στις 20.3.2019, η ΚΕΑΑ επανεξέτασε το πιο πάνω 
θέμα και ζήτησε από το ΤΑΥ την υποβολή συγκριτικού πίνακα με αντιπαραβολή των θέσεων της 
Υπηρεσίας μας με αυτές του Συντονιστή της σύμβασης ή/και της ΤΕΑΑ με τη δέουσα τεκμηρίωση, 
όπου αυτό απαιτείτο, επισημαίνοντας ότι θα έπρεπε να αναφερθούν τυχόν θέματα για τα οποία ο 
Ανάδοχος δικαιούτο χρονική ή οικονομική απαίτηση και τα οποία δεν είχαν περιληφθεί στο 
σημείωμα μας. Η Υπηρεσία μας, σε συνεδρία της ΚΕΑΑ στις 7.8.2019, επισήμανε την απαράδεκτη 
συνεχιζόμενη πρακτική αναστολής των ρητρών καθυστέρησης λόγω μη συμμόρφωσης του 
Αναδόχου με τους όρους της σύμβασης που αφορούσαν στην ποιότητα του μείγματος του 
παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου SRF/RDF. 

Στις 23.10.2019 τέθηκε ξανά ενώπιον της ΚΕΑΑ ο προωθούμενος φιλικός διακανονισμός. Σύμφωνα 
με όσα καταγράφονταν στην Εισηγητική Έκθεση, γινόταν εισήγηση για έγκριση του αμοιβαία 
αποδεκτού πλαισίου για φιλικό διακανονισμό σύμφωνα με το οποίο, ο Ανάδοχος θα αναλάμβανε, 
με δική του ευθύνη και δαπάνη, την ετοιμασία όλων των αιτήσεων για την έκδοση των 
απαραίτητων αδειών και εξασφάλιση των αναγκαίων εγκρίσεων που απαιτούνταν από την κείμενη 
νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου εξοπλισμού για διαχείριση του 
παραγόμενου στη Μονάδα δευτερογενούς καυσίμου για παραγωγή ενέργειας, περιλαμβανομένης 
της άδειας πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, ζητείτο η έγκριση της ΚΕΑΑ για έκδοση 
οδηγίας στον Ανάδοχο για εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ενέργειας από τα απόβλητα 
(waste-to-energy), για το οποίο ο Ανάδοχος είχε διερευνήσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης με 
θετικές προοπτικές, νοουμένου ότι η ενέργεια που θα παραγόταν θα του ανήκε για να την πωλήσει. 
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Ταυτόχρονα, θα επιστρέφονταν στον Ανάδοχο οι ποινικές ρήτρες που είχαν επιβληθεί προσωρινά 
στα Πιστοποιητικά Πληρωμής αρ. 10 και αρ. 11 (Φάση Λειτουργίας), για τους μήνες Μάιο μέχρι 
Αύγουστο του 2019, οι οποίες ανέρχονταν στο συνολικό ποσό των €387.933. Η προσωρινή 
αναστολή της επιβολής των ποινικών ρητρών για το Πιστοποιητικό Πληρωμής αρ. 9 (Φάση 
Λειτουργίας) για τους μήνες Μάρτιο μέχρι Απρίλιο του 2019, η οποία είχε εγκριθεί από την ΚΕΑΑ, 
θα έπρεπε να γίνει μόνιμη. Επιπρόσθετα, στον Ανάδοχο θα καταβαλλόταν η πρώτη δόση του ποσού 
των €3.600.000, σε σχέση με τις απαιτήσεις της Φάσης Κατασκευής. Η δεύτερη δόση που 
αντιστοιχούσε στις απαιτήσεις της Φάσης Κατασκευής, για το ποσό των €500.000, θα 
καταβαλλόταν στον Ανάδοχο, αφού πρώτα πιστοποιείτο από ανεξάρτητους Σύμβουλους 
Μηχανικούς κοινής επιλογής των δύο μερών ότι ο Ανάδοχος είχε υλοποιήσει επιτυχώς όλες του τις 
υποχρεώσεις που σχετίζονταν με την τεχνική του πρόταση και δικαιολογείτο η εν λόγω πληρωμή, 
για σκοπούς διασφάλισης του Εργοδότη. Κατόπιν σχετικής έγκρισης του Εργοδότη, ο Ανάδοχος θα 
είχε το δικαίωμα να λάβει και το ποσό της δεύτερης δόσης, προσκομίζοντας σχετική εγγύηση ίσης 
αξίας. Τέλος, γινόταν εισήγηση για καταβολή στον Ανάδοχο ποσού ύψους €1.067.155, που 
αντιστοιχούσε στο υπόλοιπο της κράτησης από τη Φάση Κατασκευής του Έργου, καθώς και 
καταβολή ποσού ύψους €450.000 σε σχέση με τη διαφορά που σχετιζόταν με το κόστος ταφής του 
δευτερογενούς καυσίμου στη λεκάνη του ΧΥΤΥ της Μονάδας, ως πλήρη και τελική διευθέτηση της 
εν λόγω διαφοράς. Ο Εργοδότης δεν θα επωμιζόταν στο εξής οποιοδήποτε άλλο κόστος σχετιζόταν 
με την ταφή οποιασδήποτε ποσότητας δευτερογενούς καυσίμου στη λεκάνη του ΧΥΤΥ της 
Μονάδας και ο Ανάδοχος, αφενός, θα απέσυρε όλες τις απαιτήσεις που είχε υποβάλει σε σχέση με 
το εν λόγω θέμα, και αφετέρου, δεν θα υπέβαλλε στο εξής οποιαδήποτε άλλη απαίτηση. 

Η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι, πέραν μιας γενικής αναφοράς σε απαραίτητες άδειες και 
εγκρίσεις, στον προωθούμενο φιλικό διακανονισμό δεν γινόταν οποιαδήποτε αναφορά στις 
απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες που απαιτούνταν να εκπονηθούν για την προώθηση ενός 
Έργου τέτοιας φύσης και στις περιβαλλοντικές εγκρίσεις που έπρεπε να εξασφαλιστούν, ενώ ήταν 
άγνωστο εάν είχε γίνει οποιαδήποτε κρούση προς τα Αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα/Υπηρεσίες. 
Υπενθυμίσαμε ότι η προοπτική κατασκευής αποτεφρωτήρα στο Πεντάκωμο είχε συναντήσει το 
2011/2012 σφοδρότατες αντιδράσεις από την κοινότητα και τους κατοίκους της. Επιπρόσθετα, 
στην έκθεση δεν δινόταν κανένα εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα σε σχέση με την ετοιμασία μελετών, 
την αδειοδότηση και την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων διαχείρισης του παραγόμενου 
καυσίμου, και δεν δινόταν οποιαδήποτε πληροφόρηση εάν ο Ανάδοχος είχε διερευνήσει την 
προοπτική πώλησης ενέργειας στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) ή αλλού, προοπτική η οποία, 
όπως αντιλαμβανόμαστε, αποτελούσε προϋπόθεση για χρηματοδότηση. 

Η Υπηρεσία μας υπογράμμισε τη διαφωνία της με την εφαρμογή τιμής μονάδας για επεξεργασία 
του δευτερογενούς καυσίμου πέραν των €12/ τόνο SRF-RDF, λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την 
υποβολή ενδιαφέροντος από την εταιρεία ENERCO (θυγατρική του Τσιμεντοποιείου) για την αγορά 
μόνο της αποξηραμένης λάσπης (SRF) το 2019 είχε ζητήσει από το ΤΑΥ €12/ τόνο, ενώ το 2014 το 
Τσιμεντοποιείο Βασιλικού ζητούσε τιμή €3/τόνο για τη διαχείριση του παραγόμενου καυσίμου με 
τις προδιαγραφές που τέθηκαν στα έγγραφα διαγωνισμού για τη Μονάδα ΟΕΔΑ Λεμεσού. Ως εκ 
τούτου, ήταν η θέση μας ότι θα έπρεπε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τον Ανάδοχο για 
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μείωση της εν λόγω τιμής. Πέραν αυτού, η Υπηρεσία μας διαφώνησε με το προωθούμενο σκεπτικό 
του Τμήματος για κάλυψη από το Κράτος, ενδεχόμενης αποτυχίας του Αναδόχου να διασφαλίσει 
χρηματοδότηση με χαμηλό επιτόκιο, εφαρμόζοντας αύξηση στην τιμή μονάδας έως και 23% (από 
€14,70/τόνο έως και €18,14/τόνο SRF-RDF). 

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη λήψη απόφασης από την ΚΕΑΑ θα έπρεπε να συνυπολογιστεί το 
γεγονός ότι, με το πέρας της περιόδου λειτουργίας, η Δημοκρατία θα είχε στα χέρια της μια 
Μονάδα που θα παρήγαγε υλικό με υψηλά ποσοστά υγρασίας, ενώ ενδεχομένως να 
«εξαναγκαζόταν» να αγοράσει μια Μονάδα Καύσης σε τιμή που θα καθόριζε ο Ανάδοχος, υπό 
μονοπωλιακό καθεστώς, εφόσον η Δημοκρατία δεν θα είχε οποιαδήποτε διαπραγματευτική ισχύ, 
όντας δέσμια των τότε αποφάσεών της. Ενόψει των πιο πάνω, η όποια λύση και φιλικός 
διακανονισμός επιτυγχανόταν δεν θα έπρεπε να ήταν τύπου cost-plus για τον Ανάδοχο και η αρχή 
αυτή θα έπρεπε να τονιστεί στον Ανάδοχο.  

Η Υπηρεσία μας διαφώνησε με τον επακριβή καθορισμό της ποσότητας που θα παραγόταν και θα 
τύγχανε διαχείρισης (σε ποσοστό 53%), εφόσον καλυπτόταν η ελάχιστη απαίτηση της σύμβασης 
σύμφωνα με την οποία η κατ’ ελάχιστον ποσότητα δευτερογενούς καυσίμου που παράγεται στη 
Μονάδα ως ποσοστό επί των εισερχόμενων ποσοτήτων, πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από το 
46% των εισερχομένων σύμμεικτων αποβλήτων επί υγρής βάσης. Σε σχέση με την τροποποίηση της 
συμβατικής υποχρέωσης για ελάχιστη ανάκτηση ανακυκλώσιμων από 13% σε 7,6% ώστε να 
εκτραπούν υλικά χαμηλής αξίας στο σύστημα waste-to-energy, η Υπηρεσία μας συμφώνησε, 
νοουμένου όμως ότι καμία αποζημίωση για διαχείριση των οποιονδήποτε ποσοτήτων που 
υπολείπονται του 13%, δεν θα παραχωρείτο, και φυσικά νοουμένου ότι τούτο θα γινόταν αποδεκτό 
από την Περιβαλλοντική Αρχή. Ουσιαστικά, αυτό που, κατά σκανδαλώδη τρόπο, εισηγήθηκε η ΑΑ, 
ήταν να επιτραπεί στον Ανάδοχο να εκτρέπει προς αποτέφρωση ανακυκλώσιμα υλικά που του 
ανήκαν, και γι’ αυτά τα υλικά να τον αποζημιώνει το Κράτος.  

Αναφορικά με την απαλοιφή των προνοιών της σύμβασης που αφορούσαν στην καθαρή 
θερμογόνο δύναμη, την υγρασία και τη διάμετρο κόκκων, η Υπηρεσία μας κατέθεσε την άποψη ότι 
τέτοια τροποποίηση μπορούσε να τεθεί σε ισχύ, μόνο μετά την πιστοποίηση από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες ότι οι εγκαταστάσεις διαχείρισης λειτουργούσαν επιτυχώς και νοουμένου ότι 
στο πλαίσιο της αδειοδότησης από τις αρμόδιες αρχές δεν καθοριζόταν οποιαδήποτε ελάχιστη τιμή 
για τις παραμέτρους αυτές. 

Η Υπηρεσία μας υπογράμμισε ότι, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος 
διαχείρισης του δευτερογενούς καυσίμου, θα έπρεπε να επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που 
προβλέπονται στη σύμβαση στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος παρέλειπε ή αποτύγχανε να 
επεξεργαστεί ή να διαχειριστεί τα εισερχόμενα υλικά σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του που 
καθορίζονται στο Συμβόλαιο Λειτουργίας. Σε σχέση με τη διευθέτηση των οικονομικών 
απαιτήσεων του Αναδόχου, η Υπηρεσία μας υπογράμμισε ότι οποιοδήποτε ποσό παραχωρείτο 
στον Ανάδοχο στο πλαίσιο της φιλικής διευθέτησης θα ήταν έναντι έκδοσης ισόποσης εγγυητικής, 
η οποία θα παρέμενε σε ισχύ μέχρι την πιστοποίηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ότι οι 
εγκαταστάσεις διαχείρισης λειτουργούν επιτυχώς.  
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Σύμφωνα με αξιολόγηση της Υπηρεσίας μας, η οποία τέθηκε ενώπιον της ΚΕΑΑ με την 
προαναφερθείσα επιστολή μας ημερ. 29.1.2019, οι συνολικές αποζημιώσεις σε σχέση με τις 
απαιτήσεις του Αναδόχου μπορούσαν να ανέλθουν περίπου σε €1,3εκ., λαμβάνοντας υπόψη και 
την επιστροφή ρητρών καθυστέρησης υλοποίησης της Σύμβασης Μελέτης – Κατασκευής. Θέση μας 
ήταν ότι στο πλαίσιο της φιλικής διευθέτησης που προωθείτο, το ποσό που θα καταβαλλόταν, 
λαμβάνοντας υπόψη και την επιστροφή ρητρών καθυστέρησης, θα μπορούσε να ανέλθει σε 
€2,0εκ., ποσό το οποίο θα καταβαλλόταν μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων και 
αδειών για κατασκευή των εγκαταστάσεων διαχείρισης του παραγόμενου καυσίμου, έναντι 
έκδοσης ισόποσης εγγυητικής. 

Το ποσό του υπόλοιπου της κράτησης από το Συμβόλαιο Μελέτης – Κατασκευής, το οποίο 
ανερχόταν σε €1.067.155, μπορούσε να επιστραφεί άμεσα στον Ανάδοχο έναντι έκδοσης ισόποσης 
εγγυητικής. Σε σχέση με την καταβολή ποσού για το κόστος ταφής του δευτερογενούς καυσίμου 
στη λεκάνη του ΧΥΤΥ της Μονάδας ύψους €450.000, διαφωνήσαμε με την καταβολή ποσού που 
αφορούσε κόστος πέραν της τιμής των €2,78/ τόνο που εγκρίθηκε από την ΚΕΑΑ.  

Υπενθυμίσαμε ότι ο Ανάδοχος ζητούσε εφαρμογή τιμής €9,27/τόνο, βάσει της οποίας το οφειλόμενο 
ποσό των Πιστοποιητικών αρ. 8-11 ανερχόταν σε €306.043. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή που 
εφάρμοζε ο Ανάδοχος ήταν 333% της εγκεκριμένης τιμής, το οφειλόμενο ποσό περιοριζόταν σε 
€91.780 [€306.043 x €2,78/τόνο/€9,27/τόνο], έως και το Πιστοποιητικό Πληρωμής 11. 

Ουσιαστικά, ο Ανάδοχος είχε αποτύχει να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, κινδύνευε 
να οδηγηθεί σε πλήρη κατάρρευση, που ενδεχομένως να είχε καταστρεπτικές συνέπειες, σε βαθμό 
χρεοκοπίας, για κάποια από τα μέλη της κοινοπραξίας, και το Κράτος, θεωρώντας ότι η χρεοκοπία 
του Αναδόχου δεν ήταν αυτοσκοπός και θα δημιουργούσε και στο ίδιο το Κράτος προβλήματα, 
αποδέχθηκε να εξετάσει την πρότασή του για τροποποίηση της σύμβασης ώστε να υπάρξει ανοχή 
σε παραγωγή υποδεέστερου παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου, με την προϋπόθεση ότι αυτό 
θα διατίθεται στον ίδιο. Η προτεινόμενη διευθέτηση περιλάμβανε επίσης απευθείας ανάθεση στον 
Ανάδοχο της διαχείρισης του παραγόμενου προϊόντος και της διάθεσης σε αυτόν, χωρίς κάποιο 
ενοίκιο, της κρατικής γης που του είχε παραχωρηθεί για την κατασκευή του εργοστασίου 
επεξεργασίας αστικών αποβλήτων και όχι για την κατασκευή συστήματος παραγωγής ενέργειας με 
πρόσθετη επιβάρυνση για το Κράτος. Για να γίνουν αποδεκτά αυτά από το Κράτος, θα έπρεπε να 
είναι προφανές ότι εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον και ότι δεν ήταν ζητούμενο να παρασχεθεί 
πλήρης κάλυψη σε κάθε ζημιά του Αναδόχου ή/και να τον απαλλάξει από κάθε του ευθύνη για την 
αποτυχία του να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  

Θεωρήσαμε συνεπώς αδιανόητο, ο Ανάδοχος να υποβάλλει αναλύσεις κόστους και αυτές να 
γίνονται αποδεκτές από την ΑΑ σε μία λογική cost-plus, και μάλιστα να γίνονται και εισηγήσεις να 
χαριστούν στον Ανάδοχο ποινικές ρήτρες που είχαν ήδη αποκοπεί, ή και να του δίνονται έναντι 
απαιτήσεων, μεγαλύτερα ποσά από αυτά που, υπό άλλες συνθήκες, θα του δίνονταν. 

Ιδιαίτερα επικίνδυνη κρίναμε ότι ήταν η εισήγηση της ΑΑ να δοθούν στον Ανάδοχο €7εκ., χωρίς 
οποιαδήποτε εξασφάλιση, απλώς και μόνο επειδή θα αναλάμβανε να εκπονήσει μελέτες και θα 
επιχειρούσε να εξασφαλίσει τις σχετικές άδειες για την κατασκευή μονάδας καύσης. Σε περίπτωση 
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που δεν καθίστατο δυνατή, είτε η εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων, είτε η 
χρηματοδότηση του Έργου, είτε απλώς ο Ανάδοχος έκρινε ότι δεν τον συνέφερε να προχωρήσει 
στην υλοποίηση της μονάδας καύσης, θα μπορούσε να εγκαταλείψει τη σύμβαση (όπως θα 
συνέβαινε και αν δεν υπήρχε φιλικός διακανονισμός που θα αποτελούσε γι’ αυτόν σωσίβιο) με τη 
μεγάλη διαφορά ότι θα είχε αποκομίσει ακόμη €7εκ., αφήνοντας το Κράτος απόλυτα εκτεθειμένο.  

Η ΚΕΑΑ ενέκρινε την καταβολή στον Ανάδοχο ποσού ύψους €1.500.000 για χρηματοδοτική 
διευκόλυνση και πληρωμή των οφειλών του στην ΑΗΚ, νοουμένου ότι θα προσκόμιζε εγγύηση 
ύψους €600.000. Το ποσό αυτό περιλάμβανε επιστροφή της κράτησης ύψους €1.067.155 καθώς 
και πληρωμή για την πλύση των απορριμματοφόρων και την ταφή του δευτερογενούς καυσίμου 
στη λεκάνη του ΧΥΤΥ με τιμή €2,78/ τόνο. Πριν την καταβολή στον Ανάδοχο οποιουδήποτε ποσού, 
θα του τονιζόταν γραπτώς ότι η αποδέσμευση της κράτησης γινόταν μόνο για σκοπούς 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσής του, λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε εξαιτίας των δικών 
του αποτυχιών να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, και πως δεν σήμαινε ότι ο 
Εργοδότης, ο οποίος επιφύλασσε όλα τα δικαιώματά του, θεωρούσε ότι το εργοστάσιο που 
κατασκευάστηκε από τον Ανάδοχο πληρούσε τις απαιτήσεις της σύμβασης, αφού ο Ανάδοχος 
αποτύγχανε με δική του ευθύνη να παράξει δευτερογενές καύσιμο σύμφωνα με τις πρόνοιες της 
σύμβασης. Τέλος, η ΚΕΑΑ ζήτησε να εξασφαλιστεί γραπτώς η προκαταρκτική θέση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος για την προτεινόμενη λύση. Σε συνεδρία της ΚΕΑΑ στις 20.11.2019 διευκρινίστηκε 
ότι όσον αφορούσε στις ρήτρες, αυτές δεν θα αναστέλλονται, αλλά θα επιβάλλονται και θα 
αποκόπτονται από τα πιστοποιητικά πληρωμής του Αναδόχου. 

Σε συνεδρία της ΚΕΑΑ στις 11.12.2019 διευκρινίστηκε ότι το προαναφερόμενο ποσό ύψους 
€1.500.000, θα καταβαλλόταν χωρίς την προσκόμιση εγγυητικής από τον Ανάδοχο και θα 
χρησιμοποιείτο για την πληρωμή, μεταξύ άλλων, των οφειλών του Αναδόχου προς την ΑΗΚ ύψους 
€563.000, μελλοντικών οφειλών του προς την ΑΗΚ ύψους €200.000 και επιδιόρθωση 
μηχανημάτων/εξοπλισμού. Η ΚΕΑΑ παράλληλα εξέφρασε τον προβληματισμό της και την έντονη 
ανησυχία της σε όσα ανέφερε το ΤΑΥ σε σχετική επιστολή του ημερ. 10.12.2019, ως προς το 
οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο οδηγείτο η Μονάδα σε σχέση με τα προβλήματα και το μεγάλο 
αριθμό προσωπικού που εργοδοτούσε. Η Υπηρεσία μας διαφώνησε με τη μη προσκόμιση 
εγγυητικής επιστολής από τον Ανάδοχο, επισημαίνοντας ότι, με τη νέα πληροφόρηση της ΚΕΑΑ 
από την ΑΑ, επιβεβαιώνονταν οι θέσεις μας ότι ο Ανάδοχος αδυνατούσε να διαχειριστεί τη 
Μονάδα.  

Το ΤΠ, με επιστολή του ημερ. 5.2.2020 προς τον Εργοδότη (ΤΑΥ), απέρριψε το αίτημά του για 
παράταση στις εργασίες ενταφιασμού του δευτερογενούς καυσίμου RDF στη λεκάνη του ΧΥΤΥ αντί 
της ενεργειακής αξιοποίησής του, αναφέροντας ότι αυτό αντιτίθετο στην ιεραρχική διαχείριση των 
αποβλήτων όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και στον περί Αποβλήτων 
Νόμο Ν. 185(Ι)/2011. Το ΤΠ, αφού παρέθεσε όρους της Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης που είχε 
εκδοθεί στις 20.7.2018, κατέληξε στο ότι «με βάση τα πιο πάνω αναφερόμενα και εφόσον αυτά 
στην ουσία τους δεν έχουν εκπληρωθεί, δεν μπορεί να εκδοθεί θετική γνωμάτευση για τη συνέχιση 
της ταφής του RDF στα κύτταρα ταφής. Αυτή η τακτική αντίκειται στις προαναφερθείσες αρχές 
διαχείρισης αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας και η όλη δραστηριότητα της Μονάδας απέχει 
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σημαντικά από τις προϋποθέσεις λειτουργίας των οδηγιών και νομοθεσιών που δεν της επιτρέπουν 
ούτε τη χορηγούμενη Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών και στο πλαίσιο της σχετικής Νομοθεσίας. 
Γίνεται αντιληπτό ότι στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει άλλη επιλογή στην Κύπρο για τη διάθεση του 
RDF. Εντούτοις η πρακτική αυτή πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό για όλους τους 
προαναφερθέντες λόγους». 

Στις 29.7.2021 και στις 21.9.2021, το ΤΑΥ επαναϋπόβαλε το εν λόγω θέμα στην ΚΕΑΑ με εισήγηση 
για καταβολή του ποσού των €4,7εκ. για πλήρη, τελική και φιλική διευθέτηση των απαιτήσεων του 
Αναδόχου και την παραχώρηση παράτασης χρόνου 116 ημερολογιακών ημερών (έως τις 9.9.2016) 
για το Τμήμα Ι και 271 ημερολογιακών ημερών (έως τις 28.8.2017) για ολόκληρο το Έργο, 
σημειώνοντας ότι ο Ανάδοχος συμφωνεί με τη διευθέτηση αυτή. 

Σε συνεδρία της ΚΕΑΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8.10.2021, η Υπηρεσία μας, 
συνυπολογίζοντας όλα τα πιο πάνω, καθώς επίσης και το γεγονός ότι ο Ανάδοχος εξακολουθούσε 
να μην συμμορφώνεται με τους όρους της σύμβασης που αφορούσαν στην ποιότητα του μείγματος 
του παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου SRF/RDF, διαφώνησε με την εισήγηση του ΤΑΥ για 
καταβολή στον Ανάδοχο του νέου αυτού αυξημένου προτεινόμενου ποσού των €4,7εκ., 
σημειώνοντας ότι η οικονομική αποζημίωση του Αναδόχου αυξήθηκε κατά €600.000 από την 
προηγούμενη εισήγηση του ΤΑΥ προς την ΚΕΑΑ, τονίζοντας ταυτόχρονα τη μεγάλη εναλλαγή στο 
ποσό που κατά καιρούς εισηγείτο το ΤΑΥ με σκοπό τη διευθέτηση του θέματος αυτού. 

Άποψη της Υπηρεσίας μας ήταν ότι το ποσό το οποίο δικαιούτο ο Ανάδοχος ήταν αυτό το οποίο 
είχαμε καταγράψει στην προαναφερθείσα έκθεσή μας, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να 
αναθεωρηθεί στη βάση των ποσών που αναλογούσαν στις ρήτρες καθυστέρησης και που είχαν 
κατά καιρούς παραχωρηθεί στην Ανάδοχο κατόπιν έγκρισης της ΚΕΑΑ (€220.000 σε συνεδρία ημερ. 
4.9.2019, €1.500.000 σε συνεδρία ημερ. 23.10.2019, και €500.000 σε συνεδρία ημερ. 4.8.2021), 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη και τη συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση του Αναδόχου στις συμβατικές 
του υποχρεώσεις που αφορούσαν στο παραγόμενο δευτερογενές καύσιμο, λόγω της οποίας είχαν 
συσσωρευθεί πρόσθετες ρήτρες που θα έπρεπε να αποκοπούν.  

Θα έπρεπε επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν είχε ακόμα υποβληθεί η έκθεση του 
εμπειρογνώμονα στον οποίο ανέθεσε το ΤΑΥ τη διερεύνηση των προβλημάτων που συνέχιζε να 
παρουσιάζει η Μονάδα, καθώς και ότι ήταν πρόθεση του ΤΑΥ να τερματίσει την εν λόγω 
προβληματική σύμβαση και να προκηρύξει νέο διαγωνισμό. Σε αυτό το ενδεχόμενο, επισημάναμε 
ότι το Κράτος θα βρισκόταν πλήρως εκτεθειμένο, εάν η κατασκευαστική δαπάνη, παρά τις 
αμφιβολίες που υπήρχαν, τύγχανε διευθέτησης σύμφωνα με την υπό αναφορά εισήγηση του ΤΑΥ, 
χωρίς αξιώσεις από την πλευρά του Κράτους. Ήταν δε προφανές ότι εάν επιτυγχανόταν φιλικός 
διακανονισμός, δεν θα υπήρχε για το Κράτος έρεισμα για τερματισμό, ούτε και θα μπορούσε στην 
περίπτωση αυτή το Κράτος να στραφεί κατά του Αναδόχου για ανάκτηση της ζημιάς του αφού με 
ένα τέτοιο διακανονισμό, ως η εισήγηση του ΤΑΥ, οι σοβαρότατες συμβατικές ευθύνες του 
Αναδόχου θα εξαφανίζονταν και το Κράτος θα είχε ενεργήσει ως να είχε το ίδιο την ευθύνη των 
αστοχιών του Αναδόχου. Στη βάση των πιο πάνω, θεωρήσαμε την πρόταση του ΤΑΥ ως εξόφθαλμη 
διασπάθιση δημοσίου χρήματος.  
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Το ΤΑΥ στην αναθεωρημένη εισηγητική έκθεσή του προς την ΚΕΑΑ, σε σχέση με τη χρονική πτυχή 
του Έργου, ανέφερε ότι για το Τμήμα Ι σημειώθηκαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, από τις 
16.5.2016 που ήταν η εγκριθείσα (παρατεταμένη) ημερομηνία αποπεράτωσης, μέχρι τις 31.1.2017, 
ημερομηνία κατά την οποία παραλήφθηκε το εν λόγω Τμήμα, δηλαδή 260,5 ημερολογιακές ημέρες 
ή 8,5 μήνες περίπου. Λαμβάνοντας υπόψη τις 49 ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης που 
προκλήθηκε στην έγκριση της τεχνικής λύσης του Αναδόχου και τις 67 ημερολογιακές ημέρες 
καθυστέρησης στην ετοιμασία και έγκριση της συμπληρωματικής ΜΕΕΠ, γεγονότα τα οποία 
επηρέασαν δυσμενώς την αποπεράτωση του Τμήματος Ι, το ΤΑΥ εισηγήθηκε την παραχώρηση 
παράτασης χρόνου στον Ανάδοχο για την αποπεράτωση του Τμήματος Ι, κατά 116 ημερολογιακές 
ημέρες.  

Για ολόκληρο το Έργο, σύμφωνα με το ΤΑΥ, σημειώθηκαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, από τις 
31.1.2017 που ήταν η εγκριθείσα (παρατεταμένη) ημερομηνία αποπεράτωσης, μέχρι τις 9.11.2017, 
ημερομηνία κατά την οποία παραλήφθηκε το Έργο, δηλαδή 282,5 ημέρες ή 9,3 μήνες περίπου. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις 49 ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης που προκλήθηκε στην έγκριση 
της τεχνικής λύσης του Αναδόχου, τις 67 ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης στην ετοιμασία και 
έγκριση της συμπληρωματικής ΜΕΕΠ, την καθυστέρηση λόγω της αποτυχίας του Εργοδότη να 
εγκαταστήσει μόνιμη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και μόνιμη τηλεφωνική γραμμή στη Μονάδα, 
με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας (και του commissioning), 
από τις 30.11.2016 (συμβατική ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 
28.8.2017 (πραγματική ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας), γεγονότα τα οποία 
επηρέασαν δυσμενώς την αποπεράτωση ολόκληρου του Έργου, το ΤΑΥ εισηγήθηκε την 
παραχώρηση παράτασης χρόνου στον Ανάδοχο, για την αποπεράτωση ολόκληρου του Έργου, από 
τις 30.11.2016 (συμβατική ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 28.8.2017 
(πραγματική ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας), δηλαδή κατά 271 (166+105) 
ημερολογιακές ημέρες. Ο Ανάδοχος σε επιστολή του ημερ. 14.11.2018, είχε αναφέρει ότι 
θεωρούσε πως η καθυστέρηση στην ηλεκτροδότηση του Έργου είναι δεσπόζουσα και 
υπερκαλύπτει χρονικά όλες τις άλλες καθυστερήσεις. Το ΤΑΥ σημείωσε ότι μέχρι τις 15.5.2017 ο 
Ανάδοχος δεν είχε ολοκληρώσει τις κατασκευαστικές εργασίες, και συνεπώς υπήρχε 
συνυπευθυνότητα εκ μέρους του. Για τον λόγο αυτό, η παράταση χρόνου που εισηγήθηκε να 
παραχωρηθεί στον Ανάδοχο μέχρι τις 15.5.2017, ήταν χωρίς οικονομική αποζημίωση. 

Στις 20.4.2022 επαναλάβαμε για ακόμη μια φορά τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις της 
Υπηρεσίας μας, επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση επίτευξης φιλικού διακανονισμού για τις 
απαιτήσεις του Αναδόχου, ενδεχομένως να προέκυπτε πρόβλημα για το Κράτος, αφενός, στο να 
τερματίσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο, και αφετέρου, στο να στραφεί κατά του Αναδόχου για 
ανάκτηση της ζημιάς που υπέστη λόγω της μη συμμόρφωσής του με τους όρους της σύμβασης που 
αφορούσαν στην ποιότητα του μείγματος του παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου SRF/RDF. Ο 
φιλικός διακανονισμός που προωθείτο, με την παραχώρηση δικαιολογημένης παράτασης χρόνου 
με οικονομικές αποζημιώσεις, θα είχε ως αποτέλεσμα οι σοβαρότατες συμβατικές ευθύνες του 
Αναδόχου να εξαφανιστούν και το Κράτος να έχει ουσιαστικά ενεργήσει ωσάν να είχε το ίδιο την 
ευθύνη των αστοχιών του Αναδόχου.  
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Θεωρήσαμε επίσης απαράδεκτο το να πληρωθεί ο Ανάδοχος ένα υπέρογκο ποσό ως αποζημίωση 
για τη δικαιολογημένη παράταση χρόνου που εισηγήθηκε το ΤΑΥ στο σημείωμά του, χωρίς να 
λαμβάνεται ταυτόχρονα υπόψη η μη συμμόρφωσή του με ουσιώδεις όρους της σύμβασης που 
αφορούσαν στην ποιότητα του παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου SRF/RDF. Θέση της 
Υπηρεσίας μας ήταν ότι η απαίτηση αυτή θα έπρεπε να υπάρχει ως απαραίτητη και υποχρεωτική 
ανταπαίτηση εκ μέρους του ΤΑΥ για την ελαχιστοποίηση της ζημιάς που υπέστη το δημόσιο, τόσο 
από την παρεχόμενη ποιότητα του Αναδόχου, όσο και ένεκα του προτεινόμενου ποσού 
οικονομικής αποζημίωσης του φιλικού διακανονισμού. Επίσης, δεν συμφωνήσαμε με την αύξηση 
της δικαιολογημένης παράτασης χρόνου που πρότεινε το ΤΑΥ, καθότι μια τέτοια διευθέτηση δεν 
φαινόταν να είναι προς το συμφέρον του δημοσίου. Επιπρόσθετα, θα έπρεπε το πρόβλημα της 
ποιότητας του SRF/RDF να επιλυθεί εξ’ ολοκλήρου από τον Ανάδοχο, και αν αδυνατούσε να το 
επιλύσει, τότε θα έπρεπε το ΤΑΥ να αποφασίσει για τυχόν τερματισμό της σύμβασης. Σε κάθε 
περίπτωση, ο φιλικός διακανονισμός θα έπρεπε απαραίτητα να λαμβάνει υπόψη και την 
παράμετρο της κακής παρεχόμενης ποιότητας του SRF/RDF, για τη διασφάλιση του δημόσιου 
συμφέροντος. 

Εν τέλει, η ΚΕΑΑ σε συνεδρία της στις 11.5.2022, και αφού το θέμα συζητήθηκε σε αρκετές 
συνεδρίες της, αποφάσισε όπως στο πλαίσιο του φιλικού διακανονισμού, εγκρίνει το ποσό των 
€3,9εκ. άνευ βλάβης, για πλήρη και τελική διευθέτηση όλων των απαιτήσεων του Αναδόχου. 

Πληρωμή για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2021 (Άρθρο 03.144). 

Εξετάσαμε πληρωμή ημερ. 6.12.2021 για ποσό ύψους €279.067, που αφορούσε στα έξοδα 
λειτουργίας της Μονάδας ΟΕΔΑ Πεντακώμου για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2021. 
Παρατηρήσαμε ότι, το ΤΠ, με γνωμάτευσή του ημερ. 20.7.2018, ενέκρινε τον ενταφιασμό του 
παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου RDF στη λεκάνη του ΧΥΤ μέχρι τις 31.12.2018 και το Τμήμα, 
κατόπιν σχετικής έγκρισης της ΚΕΑΑ, ημερ. 6.2.2019, για τιμή μονάδας €2,78/τόνο, προχώρησε σε 
πληρωμές προς τον Ανάδοχο που αφορούσαν στην περίοδο Νοεμβρίου 2017 – Δεκεμβρίου 2018. 

Στις 20.12.2018 το ΤΑΥ υπέβαλε εκ νέου αίτημα στο ΤΠ για παράταση του ενταφιασμού του 
παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου στη λεκάνη του υπό αναφορά χώρου εντός του 2019, 
εφόσον δεν αναμενόταν η μεταφορά της ποσότητας του παραγόμενου καυσίμου στη Μονάδα RDF 
του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού για δοκιμή καύσης. Ωστόσο, όπως έχουμε προαναφέρει, το ΤΠ, με 
την  επιστολή του ημερ. 5.2.2020, ενημέρωσε το ΤΑΥ ότι δεν ενέκρινε το υπό αναφορά αίτημα, 
αφού ο ενταφιασμός του υπό αναφορά καυσίμου αντιτίθεται στην ιεραρχική διαχείριση των 
αποβλήτων, όπως  προβλέπεται στην Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Επίσης, στην εν λόγω επιστολή, το ΤΠ 
ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι γίνεται αντιληπτό ότι στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει άλλη επιλογή στην 
Κύπρο για διάθεση του RDF, εντούτοις επισήμανε ότι η πρακτική αυτή πρέπει να τερματιστεί το 
συντομότερο δυνατό. Ακολούθως το ΤAY υπέβαλε αίτημα στην ΚΕΑΑ για εξασφάλιση έγκρισης για 
ενταφιασμό του δευτερογενούς καυσίμου στη λεκάνη του υπό αναφορά χώρου, από τον Νοέμβριο 
του 2019 και μετά, σε τιμή μονάδας €3,78/τόνο. Η ΚΕΑΑ, σε συνεδρία της ημερ. 17.9.2020, ανέφερε 
ότι δεν μπορεί να εξεταστεί το αίτημα, εφόσον η υπό αναφορά εργασία δεν είχε εγκριθεί από το 
ΤΠ. Ταυτόχρονα, η ΚΕΑΑ υπέδειξε στο ΤΑΥ ότι, εάν έχουν δημιουργηθεί συμβατικές υποχρεώσεις, 
τότε ο Προϊστάμενος της ΑΑ θα μπορούσε να εξουσιοδοτήσει την πληρωμή των υποχρεώσεων που 
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έχουν δημιουργηθεί, αφού διαβεβαιωθεί ότι οι υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί και οι τιμές είναι 
λογικές και ασφαλείς για το Κράτος.  

Με βάση τα πιο πάνω το ΤΑΥ προχώρησε στην πληρωμή, μεταξύ άλλων, για την ταφή 
δευτερογενούς καυσίμου, με τιμή μονάδας τα €3,78/τόνο. Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τον 
σχετικό λογαριασμό ενδιάμεσης πληρωμής του Ανάδοχου, οι χρεώσεις έγιναν με τιμή μονάδος 
€9,27/τόνο. Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκαν 
συμβατικές υποχρεώσεις που κατέστησαν αναγκαία την καταβολή του ποσού αυτού. 

Λόγω του ότι οι οικονομικές διαφορές μεταξύ του Τμήματος και του Αναδόχου της σύμβασης, οι 
οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, στην τιμή μονάδας ταφής του δευτερογενούς καυσίμου RDF στη 
λεκάνη του υπό αναφορά χώρου, βρίσκονται σε εκκρεμότητα, η ορθότητα της υπό αναφορά 
πληρωμής δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. 

Επί του θέματος αναφέραμε ότι, σύμφωνα με πληροφόρηση που μας δόθηκε από το ΤΑΥ η 
σύμβαση για τη λειτουργία της εν λόγω Μονάδας τυγχάνει εξέτασης από την Υπηρεσία 
Καταπολέμησης Απάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OLAF). 

Σύσταση: Το ΤΑΥ να προχωρήσει το συντομότερο στην επίλυση του υπό αναφορά ζητήματος.  

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι σχετικά με την πληρωμή της εργασίας ενταφιασμού 
του δευτερογενούς καυσίμου στη λεκάνη του υπό αναφορά Χώρου, δημιουργήθηκαν κατά την 
άποψή της, συμβατικές υποχρεώσεις αφού πρόκειται για εκτελεσθείσα εργασία για την οποία 
δόθηκε σχετική οδηγία από τον Εργοδότη. Επιπρόσθετα, μας ανάφερε ότι σχετικά με την τιμή 
μονάδας με την οποία προχώρησε το ΤΑΥ σε πληρωμή στον Ανάδοχο, υπάρχει σχετική έγκριση για 
€3,78/τόνο RDF με υποβολή τεκμηριωμένης Εισηγητικής Έκθεσης, ημερ. 4.9.2020, η οποία 
υποβλήθηκε στην ΚΕΑΑ, καθώς επίσης και εσωτερικό σημείωμα, ημερ. 13.10.2020, προς τον 
Προϊστάμενο – Διεύθυνση ΤΑΥ το οποίο έτυχε έγκρισης, στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι, 
η υπό αναφορά τιμή μονάδας κρίνεται λογική και ασφαλής για το Κράτος. 

Επιπρόσθετα μας ανέφερε  ότι,  η ΚΕΑΑ σε συνεδρία της στις 17.9.2020 ανέφερε ότι  δεν μπορεί να 
εξετάσει την εισήγηση του ΤΑΥ. 

Αναφορικά με την υπό εξέταση από τον OLAF υπόθεση, η Διευθύντρια του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε 
ότι εξ’ όσων γνωρίζει, αφορούσε στην περίοδο προκήρυξης του διαγωνισμού και την περίοδο 
κατασκευής του αντικειμένου της εν λόγω σύμβασης, και όχι στη λειτουργία της Μονάδας ΟΕΔΑ 
Πεντακώμου.  

Κεφαλαιουχική Δαπάνη για κατασκευή διατάξεων για δεματοποίηση τεμαχισμένου υλικού. 

Αποτελεί θέση μας ότι ήταν συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου, για ελάχιστη χρονική περίοδο 
δύο ετών από την έναρξη λειτουργίας, η δεματοποίηση, η συμπίεση και η περιτύλιξη τεμαχισμένου 
υλικού και η μεταφορά του σε παραλήπτη που θα υποδειχθεί από τον Εργοδότη στην 
προαναφερόμενη κατάσταση. Στο πλαίσιο του Δελτίου Αλλαγής αρ. 25, προωθήθηκε ή/ και 
προκρίθηκε από την ΑΑ η κατασκευή ιμάντα ως η μόνιμη λύση (δηλαδή μετά το πέρας των δύο 
ετών) για τη συσκευασία του υλικού. Η Υπηρεσία μας υπογράμμισε ότι σε περίπτωση που, ο 
Εργοδότης θα διασφάλιζε ότι μετά το πέρας των δύο πρώτων ετών λειτουργίας θα επιθυμούσε τη 
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συσκευασία του υλικού σε διαφορετική κατάσταση από την απαιτούμενη στα έγγραφα της 
σύμβασης (μεταφορά σε χύδην μορφή μετά το τέλος του δεύτερου έτους λειτουργίας), η οποία θα 
επιτυγχάνετο με την εν λόγω αλλαγή, τότε και μόνο δικαιολογείτο η κάλυψη αυτής της 
κεφαλαιουχικής δαπάνης.  

Το ΤΑΥ σε επιστολή του ημερ. 30.7.2018 προς τον Πρόεδρο και Μέλη της ΚΕΑΑ ανέφερε ότι 
προχώρησε στην έκδοση οδηγίας στον Ανάδοχο για εκτέλεση τροποποιήσεων στη Μονάδα για το 
ποσό των €89.000, με το 50% να δίνεται ως προκαταβολή και το 50% με την αποπεράτωση των 
εργασιών. 

Η Υπηρεσία μας σε επιστολή της ημερ. 2.11.2018 κατέγραψε τις σοβαρές επιφυλάξεις της, τόσο 
γιατί οι εν λόγω διατάξεις δεν φαινόταν να καλύπτουν τη δεματοποίηση του συνόλου της 
ημερήσιας παραγόμενης ποσότητας καυσίμου και ενδεχομένως να μην μπορούσαν να 
αποτελέσουν τη μόνιμη λύση διαχείρισης του υλικού, όσο και, όπως ήδη αναφέρθηκε, γιατί το ΤΑΥ 
δεν είχε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για οριστικοποίηση του τελικού παραλήπτη, 
διασφαλίζοντας ότι η προωθούμενη συσκευασία θα αποτελούσε τη μόνιμη διευθέτηση και τα 
γεγονότα ενδεχομένως να το άφηναν εκτεθειμένο. Λαμβάνοντας υπόψη την προωθούμενη λύση 
για διαχείριση του παραγόμενου προϊόντος (waste-to-energy), προέκυπτε ότι η λύση που 
προτάθηκε από το ΤΑΥ για δεματοποίηση τεμαχισμένου υλικού μετά το δεύτερο έτος λειτουργίας 
και για την οποία μάλιστα καταβλήθηκε το ποσό των €89.000, δεν ήταν αναγκαία. 

Μη εφαρμογή αποκοπής λόγω παραγωγής ατεμάχιστου υλικού, δηλαδή υλικού που δεν 
συνάδει με τις απαιτήσεις της σύμβασης.  

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης «Βασικός στόχος της φιλοσοφίας σχεδιασμού της 
Μονάδας Επεξεργασίας είναι η παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου το οποίο θα αξιοποιηθεί 
περαιτέρω για την παραγωγή ενέργειας. Το παραγόμενο καύσιμο, ανάλογα με την εφαρμοζόμενη 
τεχνολογία, μπορεί να είναι αποκλειστικά SRF (ως προϊόν βιολογικής ξήρανσης) ή εναλλακτικά 
μείγμα SRF και RDF (ανακτημένο με μηχανικές και οπτικές μεθόδους). Οι προδιαγραφές που 
ορίζονται στην παρούσα αναφέρονται στο σύνολο του καυσίμου ανεξάρτητα αν αυτό αποτελεί 
μείγμα SRF/RDF ή αποκλειστικά SRF». Σε πίνακα που ακολουθεί την εν λόγω πρόνοια, δίνονται οι 
ελάχιστες απαιτήσεις, προδιαγραφές ανά ιδιότητα (οικονομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές 
παράμετροι) που θα πρέπει να ικανοποιεί το παραγόμενο δευτερογενές καύσιμο μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνεται και απαίτηση για κοκκομετρία <30x30x10mm. 

Αναφέρεται επίσης ότι σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση των Έργων δεν υπάρχει 
καθορισμένος αποδέκτης για την άμεση μεταφορά του δευτερογενούς καυσίμου, προβλέπεται 
αυτό να αποθηκεύεται προσωρινά (για περίοδο έως και δύο έτη) εντός της Μονάδας ΟΕΔΑ 
Λεμεσού. Περαιτέρω, καταγράφεται ότι «σε κάθε περίπτωση το παραγόμενο δευτερογενές 
καύσιμο θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρ. 2.4.2 και 3.6.3. 
Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις του παραγόμενου καυσίμου αφορούν το μείγμα καυσίμου που 
μπορεί να προκύψει από τον συνδυασμό του παραγόμενου SRF με το RDF που ανακτάται στη 
μηχανική διαλογή, επισημαίνεται ότι εφόσον το RDF δεν έχει αναμιχθεί εκ των προτέρων ή δεν έχει 
τροφοδοτηθεί και αυτό στη μονάδα Βιοξήρανσης πρέπει να γίνει χρήση κατάλληλης διάταξης για 
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τυχόν περαιτέρω ξήρανση του RDF, καθώς και για ανάμιξη του μίγματος SRF – RDF για την 
παραγωγή του τελικού καυσίμου. Ο χρόνος και η θέση ανάμειξης του SRF – RDF αφήνεται στην 
επιλογή του Αναδόχου ώστε το τελικά παραγόμενο προϊόν να είναι ομοιογενές και να ικανοποιεί 
τις προδιαγραφόμενες ιδιότητες». 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, προκύπτει ότι οποιαδήποτε αναφορά σε παραγόμενο δευτερογενές 
καύσιμο αφορά σε μείγμα SRF/RDF ή αποκλειστικά SRF, πρέπει να συνάδει με τις συγκεκριμένες 
προδιαγραφόμενες ιδιότητες και μετά το πέρας της προσωρινής αποθήκευσης θα μεταφέρεται 
προς αξιοποίηση σε θέση που θα υποδειχθεί από τον Εργοδότη.  

Η Υπηρεσία μας, επισήμανε ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις για υλοποίηση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου σε σχέση με την ποιότητα του παραγόμενου καυσίμου, διαφάνηκε 
ότι στη Μονάδα ΟΕΔΑ Πεντακώμου παράγεται ατεμάχιστο μείγμα SRF/RDF, δηλαδή παραγόμενο 
προϊόν που δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφόμενες ιδιότητες (τεχνική παράμετρος- διάμετρος 
κόκκων). Τα εν λόγω συνάγονται και από σχετικές αναφορές σε επιστολές του Αναδόχου προς το 
ΤΑΥ, για ατεμάχιστο SRF/RDF. Η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι δεν εφαρμόζεται οποιαδήποτε 
αποκοπή λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου σε σχέση με την 
κοκκομετρία που, κατά την άποψη του ΤΑΥ, θα εκπληρωθεί μόνο μετά την έξοδο του παραγόμενου 
καυσίμου από τη Μονάδα (εάν εφαρμοστεί). Σημειώνεται ότι η άποψη της Υπηρεσίας μας σε σχέση 
με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για τον τεμαχισμό υλικού ήταν και είναι ουσιωδώς 
διαφορετική από αυτή της ΑΑ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου υλικού, η Υπηρεσία μας κατέγραψε και 
τους προβληματισμούς της για τον τρόπο διενέργειας των δοκιμών. Δεν γινόταν δηλαδή αντιληπτό, 
πώς η ΑΑ διενεργούσε δοκιμές με δειγματοληψία βάσει του προτύπου CEN/TS 15442:2011 σε 
υλικό το οποίο, θεωρούσε ότι δεν ήταν το τελικό προϊόν, εφόσον ήταν ατεμάχιστο. 

Σύσταση: Το ύψος της αποκοπής η οποία εκτιμήθηκε από το ΤΑΥ (€0,05/ τόνο) αλλά δεν 
εφαρμόστηκε, θα πρέπει να επαναξιολογηθεί και να αποκοπούν τα ανάλογα ποσά από τον 
Ανάδοχο εξαιτίας της μη συμμόρφωσής του, αφού το ποσό το οποίο απαλλάχτηκε ο Ανάδοχος 
αφορά τόσο το κόστος τεμαχισμού υλικού αλλά και τη διαφορά κόστους δεματοποίησης και 
περιτύλιξης τεμαχισμένου - ατεμάχιστου υλικού. Καταγράφεται ότι το κόστος δεματοποίησης 
και περιτύλιξης τεμαχισμένου υλικού (και για το οποίο ο Ανάδοχος ζήτησε ποσό €5,87/ τόνο) 
είναι πολύ υψηλότερο από το κόστος δεματοποίησης και περιτύλιξης ατεμάχιστου υλικού. 

Προσωρινή αναστολή επιβολής ποινικών ρητρών σε Πιστοποιητικά Πληρωμής του Αναδόχου, 
ως αποτέλεσμα του αυξημένου ποσοστού υγρασίας στο παραγόμενο δευτερογενές καύσιμο 
RDF. 

Περί τον Μάρτιο του 2019 παραλήφθηκε από την Υπηρεσία μας η «Έκθεση Ευρημάτων Δοκιμής 
Στερεών Εναλλακτικών Καυσίμων από ΟΕΔΑ Πεντακώμου», μετά από τη διενέργεια δοκιμών σε 
αποξηραμένη λάσπη από αναερόβια επεξεργασία στερεών δημοτικών αποβλήτων με ΕΚΑ 19 06 04 
και στερεού εναλλακτικού καυσίμου RDF με EKA 19 12 10 που παράγεται στη Μονάδα. Σύμφωνα 
με τα ευρήματα της έκθεσης, η αποξηραμένη λάσπη προσέγγιζε τις ελάχιστες προδιαγραφές όπως 
αυτές περιλήφθηκαν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος, δηλαδή υγρασία 
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8% και θερμογόνο αξία <8 MJ/kg. Αντίθετα, διαφάνηκε ότι το στερεό εναλλακτικό καύσιμο RDF δεν 
προσέγγιζε τις ελάχιστες προδιαγραφές της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος στις οποίες γινόταν 
αναφορά σε υγρασία <25% και θερμογόνο αξία >15 MJ/kg, παρουσιάζοντας υψηλά ποσοστά 
υγρασίας (≥35%) και φτωχή θερμογόνο αξία (≤ 10−12.5 MJ/kg). 

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας στις 28.3.2019 ζήτησε ενημέρωση κατά πόσον τα εν λόγω 
αποτελέσματα συνήδαν με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις 
πρόνοιες της Σύμβασης, από ανεξάρτητο εξωτερικό εργαστήριο της έγκρισης του Εργοδότη, την 
ίδια περίοδο αναφοράς. Επίσης, στην ίδια επιστολή, ζητήθηκε πληροφόρηση για τις ποινικές 
ρήτρες που επιβλήθηκαν στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδάφιου 6.3 των Γενικών 
Όρων Συμβολαίου Λειτουργίας, λόγω της αποτυχίας του να επεξεργαστεί ή να διαχειριστεί τα 
εισερχόμενα υλικά σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του που καθορίζονται στο Συμβόλαιο Λειτουργίας 
και κατά πόσο εξέτασε το ενδεχόμενο τερματισμού της σύμβασης λόγω της αποτυχίας αυτής. 

Το ΤΑΥ, αντί να εφαρμόσει πιστά τις πρόνοιες της Σύμβασης προώθησε εισήγηση, για αναστολή 
επιβολής ποινικών ρητρών. Η θέση της Υπηρεσίας μας, όπως τέθηκε ενώπιον της ΚΕΑΑ κατά τη 
λήψη απόφασης, ήταν ότι σε καμία περίπτωση ενδείκνυται να εγκριθεί εφόσον πλήττει σοβαρά τα 
συμφέροντα της ΑΑ. Κατά την άποψή μας, θα έπρεπε να συνυπολογιστεί τόσο το γεγονός ότι η 
παραγωγή καυσίμου με τέτοια χαρακτηριστικά καθιστά προβληματική έως αδύνατη την 
περαιτέρω διάθεση/διαχείρισή του, όσο και το γεγονός ότι δεν δίνεται οποιαδήποτε πληροφόρηση 
για οποιεσδήποτε δρομολογούμενες διορθωτικές ενέργειες από τον Ανάδοχο για οριστική επίλυση 
της σωρείας προβλημάτων που παρουσιάζονται στη λειτουργία της Μονάδας. Η ΚΕΑΑ, κατά τη 
συνεδρία της στις 12.6.2019, αποφάσισε όπως εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση της ΤΕΑΑ, την 
προσωρινή αναστολή των ποινικών ρητρών στο Πιστοποιητικό Πληρωμής του Αναδόχου αρ. 9 
(Μαρτίου – Απριλίου του 2019) για τη φάση λειτουργίας, απόφαση με την οποία διαφώνησε η 
Υπηρεσία μας. 

Σημειώνεται ότι ενώπιον της ΚΕΑΑ προωθήθηκαν και άλλα αιτήματα για αναστολή της εφαρμογής 
των ποινικών ρητρών που περιλαμβάνονται στις πρόνοιες της Σύμβασης, ενώ στο πλαίσιο του 
Φιλικού Διακανονισμού η ΑΑ προώθησε/υιοθέτησε εισήγηση για να μην επιβληθούν στον Ανάδοχο 
ποινικές ρήτρες σε σχέση με το ποσοστό υγρασίας του δευτερογενούς καυσίμου στα Πιστοποιητικά 
Πληρωμής αρ. 9, αρ. 10 και αρ. 11 (Φάση Λειτουργίας), τα οποία καλύπτουν τους μήνες Μάρτιο 
μέχρι Αύγουστο του 2019, καθώς και στα επόμενα πιστοποιητικά Πληρωμής, μέχρι την ημερομηνία 
πλήρους λειτουργίας των προτεινόμενων εγκαταστάσεων (waste-to-energy) διαχείρισης του 
δευτερογενούς καυσίμου. Οι εισηγήσεις της ΑΑ οι οποίες έτυχαν της έγκρισης της ΚΕΑΑ, κατά την 
άποψη της Υπηρεσίας μας, πλήττουν το δημόσιο συμφέρον. 

Σύσταση: Να επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στη σύμβαση στις περιπτώσεις 
που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αποτύχει να επεξεργαστεί ή να διαχειριστεί τα εισερχόμενα 
υλικά, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του που καθορίζονται στο Συμβόλαιο Λειτουργίας. 

Ενδιάμεσο Πιστοποιητικό Πληρωμής Αρ. 5. 

Στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου που διενήργησε η Υπηρεσία μας, έχει εξεταστεί το 
Πιστοποιητικό Ενδιάμεσης Πληρωμής αρ. 5, της υπό αναφορά σύμβασης. Μέσω επιστολής της 
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Υπηρεσίας μας ημερ. 15.7.2019 ζητήθηκαν διευκρινήσεις σε σχέση με θέματα που αφορούν στη 
μορφή/δομή του εκδιδόμενου Πιστοποιητικού Ενδιάμεσης Πληρωμής, και τη μεθοδολογία που 
έχει εγκριθεί από τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη, για καταγραφή, υπολογισμό και έλεγχο των 
ποσοτήτων που έτυχαν επεξεργασίας από τον Ανάδοχο, και ως εκ τούτου περιλαμβάνονται σε 
λογαριασμό, ενώ ζητήθηκε όπως επιβεβαιωθεί ότι, μαζί με κάθε λογαριασμό, ο Ανάδοχος 
υποβάλλει τα στοιχεία για τα πραγματικά ακαθάριστα συνολικά έσοδα που είχε κατά την υπό 
αναφορά περίοδο από την πώληση των παραγόμενων προϊόντων, σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης. 

Περαιτέρω, η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι η ημερομηνία βάσης η οποία έπρεπε να ληφθεί 
υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού που θα προστεθεί ή αφαιρεθεί από το Ποσό Συμβολαίου 
Λειτουργίας, ανάλογα με την περίπτωση, λόγω της αυξομείωσης των δεικτών για την υπηρεσία 
που αναπροσαρμόζεται, ήταν λανθασμένος. Επίσης, κατόπιν του ελέγχου μας διαφάνηκε ότι παρά 
το γεγονός ότι σύμφωνα με σχετική πρόνοια των εγγράφων, δεν εφαρμόζεται αναπροσαρμογή των 
τιμών μονάδας για τις εργασίες που αφορούν στα προ διαλεγμένα ανακυκλώσιμα και τα προ 
διαλεγμένα οργανικά/πράσινα, στο υπό έλεγχο πιστοποιητικό, η τιμή μονάδας για την εργασία 
Α.2.4 (Επεξεργασία προ διαλεγμένων με ΔσΠ ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Μονάδα 
Επεξεργασίας Απορριμμάτων και διάθεση υπολειμμάτων στο ΧΥΤΥ) έτυχε, λανθασμένα, 
αναπροσαρμογής. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε ενημέρωση από το Τμήμα ως προς το κατά πόσο 
έγινε οποιαδήποτε σχετική διόρθωση. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, κανένα ποσό δεν πρέπει να πιστοποιείται/πληρώνεται μέχρι ο Εργοδότης 
να λάβει και εγκρίνει, την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συμβολαίου Λειτουργίας, ζητήθηκε επίσης 
όπως υποβληθεί στην Υπηρεσία μας αντίγραφο της εν λόγω Εγγύησης, καθώς και της σχετικής 
έγκρισης του Εργοδότη. Περαιτέρω, η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι στο Πιστοποιητικό Πληρωμής 
δεν εφαρμόζεται οποιαδήποτε αποκοπή λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου σε σχέση με την κοκκομετρία. 

Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης του Έργου. 

Το Πιστοποιητικό Παραλαβής (Taking Over Certificate) της Μονάδας ΟΕΔΑ Λεμεσού εκδόθηκε στις 
25.1.2018 με ημερομηνία ουσιαστικής συμπλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών τις 
9.11.2017. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης, η περίοδος ισχύος της Εγγύησης Πιστής 
Εκτέλεσης είναι μέχρι 12 μήνες μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής.  

Σύμφωνα με τα γεγονότα, όπως αυτά καταγράφονται σε εισηγητική έκθεση του Συντονιστή η οποία 
τέθηκε ενώπιον της ΤΕΑΑ, κατά τη συνεδρία της στις 27.3.2018, οι Εγγυητικές Πιστής Εκτέλεσης 
έληξαν στις 31.1.2018, χωρίς ο Ανάδοχος να ανανεώσει έγκαιρα, ως όφειλε, αυτές ή να 
προσκομίσει έγκαιρα νέες έγκυρες τραπεζικές εγγυήσεις για το εν λόγω Έργο. Κατόπιν επιστολής 
του Συντονιστή της Σύμβασης ημερ. 1.2.2018, ο Ανάδοχος προσκόμισε αναθεωρημένη Εγγυητική 
Επιστολής Πιστής Εκτέλεσης για το ποσό των €1.792.820,00, που ισοδυναμεί με ποσοστό 60% του 
ποσού της απαιτούμενης εγγύησης και το οποίο αντιπροσωπεύει το μερίδιο της μίας εταιρείας της 
Κοινοπραξίας με ημερ. έκδοσης 8.2.2018 και ημερ. ισχύος μέχρι 9.11.2018. Ωστόσο, δεν υπήρχε σε 
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ισχύ εγγυητική Πιστής Εκτέλεσης για το υπόλοιπο ποσό των €1.195.213 (ποσό ίσο με ποσοστό 40% 
της Εγγυητικής). 

Η Υπηρεσία μας με επιστολή της ημερ. 30.3.2018 παρατήρησε ότι παρά το γεγονός ότι ζητήθηκαν 
απόψεις σε σχέση με αίτημα του Αναδόχου για την αλλαγή εκδότη της τραπεζικής εγγύησης από 
την ΑΑΔΣ στις 14.2.2018 και εξασφαλίστηκαν, άμεσα, δηλαδή στις 22.2.2018, το θέμα τέθηκε 
ενώπιον της ΤΕΑΑ με καθυστέρηση ενός και πλέον μήνα και ζήτησε όπως υποβληθούν τα σχόλια 
του Τμήματος επί των πιο πάνω παρατηρήσεων καθώς και, τις ενέργειες της ΑΑ για τη διασφάλιση 
των συμφερόντων του δημοσίου μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος. Το Τμήμα ενημέρωσε 
την Υπηρεσία μας ότι εκ παραδρομής δεν ανανεώθηκε έγκαιρα η Εγγυητική Πιστής Εκτέλεσης λόγω 
της διαδικασίας μετακόμισης των φακέλων από το Υπουργείο Εσωτερικών στο ΤΑΥ, ενώ μας 
παρείχε πληροφόρηση για τη διαδικασία που εφαρμόζεται/θα εφαρμόζεται για να μην 
παρουσιαστούν ξανά τέτοιες παραλήψεις. Εν τέλει, η εγγυητική επιστολή για το υπόλοιπο 40% 
ανανεώθηκε από τον Ανάδοχο στις 10.10.2018, ωστόσο δεν εκδόθηκε σύμφωνα με το πρότυπο και 
έγινε εισήγηση για εφαρμογή χρηματικής αποκοπής, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό που 
περιλήφθηκε στο Δελτίο Ποσοτήτων για την έκδοση Εγγυητικής. Η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί το 
θέμα ως πολύ σοβαρό και επισημαίνει ότι είναι απαράδεκτο για τέτοιας κλίμακας Έργο η ΑΑ να μη 
διασφαλίζει την τήρηση Εγγυητικής Πιστής Εκτέλεσης σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης. 

Σύσταση: Κατά την άποψή μας, απαιτείται η διενέργεια έρευνας για τη διαπίστωση του 
ενδεχομένου διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης της 
Σύμβασης, σχετικά με ενέργειες ή/και παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους 
κατά τρόπο που συνιστά παράβαση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990, 
περιλαμβανομένων και των ενεργειών ή/και παραλείψεων μετά τη διαπίστωση της μη έγκαιρης 
ανανέωσης της Εγγυητικής. 

Διάθεση του παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου που παράγεται στη Μονάδα ΟΕΔΑ 
Πεντακώμου. 

Από τη διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων, παράγεται μείγμα δευτερογενούς καυσίμου, το 
οποίο αποτελείται από RDF σε ποσοστό περίπου 92% και SRF σε ποσοστό περίπου 8% της 
συνολικής ποσότητας. Το μείγμα καυσίμου ανέρχεται περίπου στο 46% του συνόλου των 
αποβλήτων και η διαχείρισή του αποτελεί ευθύνη του Εργοδότη, δηλαδή του ΤΑΥ. Η αρχική 
πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν όπως το δευτερογενές καύσιμο, μαζί με πρόσθετες 
ποσότητες καυσίμου που θα παράγονταν από άλλες Μονάδες ΟΕΔΑ που θα κατασκευάζονταν στη 
Λευκωσία και στην Πάφο, θα οδηγείτο σε Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης, η οποία θα 
κατασκευαζόταν εντός του χώρου της ΟΕΔΑ Πεντακώμου. Λαμβάνοντας υπόψη σχετικές επιστολές 
του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού, οι οποίες διαβεβαίωναν ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το 
δευτερογενές καύσιμο μπορούσε να οδηγείται στις εγκαταστάσεις του Τσιμεντοποιείου, για χρήση 
ως στερεό εναλλακτικό καύσιμο, το Υπουργείο Εσωτερικών έκρινε ως πιο συμφέρουσα λύση την 
αναστολή της κατασκευής Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης. 

Μετά την έναρξη της λειτουργίας της ΟΕΔΑ Πεντακώμου, προωθήθηκαν και υλοποιήθηκαν 
συγκεκριμένες τροποποιήσεις εντός της Μονάδας, προκειμένου το δευτερογενές καύσιμο RDF να 
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παραδίδεται στη μορφή που επιθυμούσε το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού (τεμαχισμένο, 
δεματοποιημένο και περιτυλιγμένο με πλαστική μεμβράνη) και διαχωρισμένο από το SRF, εφόσον 
όπως είχε κατασκευαστεί η Μονάδα, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. 

Οι τροποποιήσεις αυτές ολοκληρώθηκαν εντός Δεκεμβρίου του 2018. Ακολούθως, περί τις αρχές 
Ιανουαρίου του 2019, σε συνεργασία με το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού, διενεργήθηκαν δοκιμές για 
την καύση του RDF. Κατά τις δοκιμές αυτές, διαφάνηκε ότι το παραγόμενο RDF δεν ικανοποιούσε 
τις προδιαγραφές της σύμβασης σε ό,τι αφορά το μέγιστο επιτρεπτό ποσοστό υγρασίας του 
δευτερογενούς καυσίμου, με αποτέλεσμα το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού να αρνείται να το 
παραλάβει και αυτό να ενταφιάζεται σε χώρο εντός της Μονάδας, προκαλώντας σωρεία 
προβλημάτων (διάθεσης χώρου, οσμές κ.τ.λ.). Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος επικαλέστηκε το 
αυξημένο ποσοστό υγρασίας των εισερχόμενων αποβλήτων ως αιτία για τη μη επίτευξη των 
προδιαγραφών της σύμβασης σε σχέση με το μέγιστο επιτρεπτό ποσοστό υγρασίας του 
δευτερογενούς καυσίμου. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 30.10.2013 είχε αποφασίσει την προώθηση της υλοποίησης της 
Μονάδας της επαρχίας Λεμεσού στο Πεντάκωμο, σύμφωνα με τους μέχρι τότε σχεδιασμούς (με 
κάποιες προσαρμογές ως προς ένα θέμα που αφορούσε τις εγγυημένες ποσότητες), με παράλληλη 
προώθηση της διαδικασίας για τη διάθεση του παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου (SRF), με 
δεσμευτικές προσφορές, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η διάθεση του στην αγορά. Πληροφοριακά 
αναφέρεται ότι κατά τη λήψη έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση του Έργου 
προς συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία, είχαν καταγραφεί οι ακόλουθες 
εναλλακτικές λύσεις (με σειρά προτεραιότητας) για τη διάθεση του SRF:  

 Διεξαγωγή οικονομικής διαπραγμάτευσης ανοικτού τύπου για την εκδήλωση ενδιαφέροντος 
για την αγορά SRF (πώληση στην υψηλότερη τιμή που θα προσφέρει στη Δημοκρατία ο 
οικονομικός φορέας).  

 Διεξαγωγή ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την αγορά SRF (διάθεση 
στον οικονομικό φορέα που θα ζητήσει από τη Δημοκρατία τη χαμηλότερη τιμή ως 
αντάλλαγμα για την απορρόφησή του), σύμφωνα με την περί δημοσίων συμβάσεων 
νομοθεσία. 

 Διαπραγμάτευση και συμφωνία για διάθεση του SRF με τη Μονάδα Τσιμεντοποιίας στο 
Βασιλικό. 

Όπως διαφάνηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 13.9.2017 για διορισμό 
Ερευνητικής Επιτροπής αναφορικά με τις συνθήκες και το σκεπτικό της πρότασης για την 
παραγωγή και απορρόφηση του παράγωγου δευτερογενούς καυσίμου SRF/RDF στην Κύπρο από 
τη νέα Μονάδα ΟΕΔΑ στο Πεντάκωμο, είναι πως εκείνο το μέρος της Απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου ημερ. 30.10.2013, για παράλληλη προώθηση της διαδικασίας για τη διάθεση του 
παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου (SRF), με δεσμευτικές προσφορές, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί η διάθεση του στην αγορά, δεν υλοποιήθηκε.  
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Αντίθετα, ενώ ο διαγωνισμός για την ανάθεση της κατασκευής της Μονάδας ΟΕΔΑ Λεμεσού 
προωθήθηκε στις αρχές του 2014, , αντί να προκηρυχθεί έγκαιρα διαγωνισμός (ακόμα και από τις 
αρχές του 2014), αυτό έγινε στις 26.9.2017. 

Σε σχέση με την εν λόγω προδημοσίευση, σε επιστολή του ΤΑΥ προς της ΚΕΑΑ ημερ. 12.6.2019 
καταγράφεται ότι ενώ υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον, τόσο από εταιρείες του εσωτερικού, όσο και 
από εταιρείες του εξωτερικού, παρουσιάστηκαν διάφορα προβλήματα από τις εταιρείες του 
εσωτερικού στη μη άμεση διάθεση των αναγκαίων υποδομών, κάτι το οποίο εξακολουθούσε να 
ισχύει μέχρι τον χρόνο σύνταξης της επιστολής (12.6.2019) με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις 
συγκεκριμένης εταιρείας, οι οποίες ήταν στο στάδιο της αδειοδότησης. Σε σχέση με τις εταιρείες 
του εξωτερικού, το ΤΑΥ ανέφερε ότι το κόστος μεταφοράς θα ήταν ιδιαίτερα υψηλό, ξεπερνώντας 
ακόμα και τη συνολική τιμή μονάδας επεξεργασίας για τα σύμμεικτα απορρίμματα. 

Η πενταετής (παντελώς αδικαιολόγητη κατά την άποψή μας) καθυστέρηση στην προκήρυξη του 
σχετικού διαγωνισμού για τη διάθεση του SRF, έφερε τη Δημοκρατία σε δυσχερή θέση ως προς τις 
επιλογές της με την Τσιμεντοποιία Βασιλικού, η οποία εξέφρασε εκ νέου ενδιαφέρον για την αγορά 
του SRF, μιλώντας πλέον από θέση ισχύος, αφού, ενώ το 2014 μιλούσε για τιμή €3/τόνο, τώρα 
προέβαλε πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις. 

Επίσης, παρατηρήσαμε ότι το ΤΑΥ δεν κατέδειξε την αναγκαία βούληση για ουσιαστική εξέταση 
εναλλακτικών επιλογών για διάθεση του παραγόμενου υλικού, παρά μόνο επέλεξε να 
«διαπραγματεύεται» με τη Μονάδα Τσιμεντοποιίας στο Βασιλικό. Πέραν αυτού, και εφόσον 
διαφάνηκε ότι το παραγόμενο υλικό δεν ικανοποιούσε τις ελάχιστες προδιαγραφές των εγγράφων 
διαγωνισμού, το ΤΑΥ για να πείσει για την εφαρμογή τεχνολογίας waste-to-energy αναφέρθηκε σε 
πρόταση του Τσιμεντοποιίου για να παραλάβει ένα υλικό που το ίδιο χαρακτήρισε προηγουμένως 
ακατάλληλο (και για λόγους που δεν σχετίζονταν με τη θερμογόνο δύναμη και υγρασία του) για 
€34/τόνο για 6 μήνες, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη ολοκληρωθεί η πιλοτική παραλαβή από μέρους 
του. 

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, περί τα μέσα του 2019, ο Ανάδοχος υπέβαλε στην ΑΑ πρόταση η οποία 
περιλάμβανε αναβαθμίσεις/τροποποιήσεις της Μονάδας, οι οποίες θα βοηθούσαν στην 
ικανοποίηση, εκ μέρους του, των απαιτήσεων της Σύμβασης Λειτουργίας σχετικά με τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου. Επίσης, η πρόταση του προέβλεπε 
την εγκατάσταση μονάδας καύσης για ενεργειακή αξιοποίηση του καυσίμου SRF/RDF με το 
σύστημα «Vortex Incineration with Electricity Generation» εντός της Μονάδας. Στο πλαίσιο 
εξέτασης της πιο πάνω πρότασης συμφωνήθηκε και προσλήφθηκε από τον Ανάδοχο, για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ειδικός εμπειρογνώμονας, τον οποίο αποδέχθηκε η ΑΑ. Ο 
εμπειρογνώμονας αυτός διεξήλθε της πρότασης του Αναδόχου, επιθεώρησε τη Μονάδα και 
υπέβαλε έκθεση με προκαταρκτικές εισηγήσεις για αναβαθμίσεις/τροποποιήσεις. Στα μέσα 
Ιανουαρίου του 2020 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις του ΤΑΥ με τους εκπρόσωπους των 
Συμβούλων Jaspers (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), τον Ανάδοχο και 
άλλους εμπλεκόμενους φορείς, για αξιολόγηση της τεχνικής πρότασης που υπέβαλε ο Ανάδοχος 
για διαχείριση του δευτερογενούς καυσίμου. Κατά τις πιο πάνω συναντήσεις, διαφάνηκε ότι οι 
JASPERS δεν είχαν ικανοποιηθεί από την πρόταση του Αναδόχου, με τη μετέπειτα επίσημη θέση 
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τους να είναι αρνητική, ως προς την εφαρμογή της. Στη βάση της απόρριψης της πρότασης αυτής, 
δεν εξετάστηκε περαιτέρω η τεχνική λύση του Αναδόχου, όπως δεν εξετάστηκαν περαιτέρω οι 
προκαταρκτικές εισηγήσεις του ειδικού εμπειρογνώμονα για αναβαθμίσεις/τροποποιήσεις στη 
Μονάδα. 

Ο Συντονιστής της σύμβασης επισκέφθηκε τη Μονάδα δύο φορές στις αρχές Φεβρουαρίου του 
2020 και, σε σχετική επιστολή του προς το ΥΓΑΑΠ, ανέφερε ότι κάποια μηχανήματα που ήταν 
απαραίτητα για βασικές λειτουργίες της Μονάδας βρίσκονταν ακόμα εκτός λειτουργίας, είτε διότι 
έπρεπε να τύχουν συντήρησης/επιδιόρθωσης, είτε διότι έπρεπε να αντικατασταθούν, με τον 
Ανάδοχο να εκφράζει την αδυναμία του να λάβει τα αναγκαία μέτρα και να προβεί στις δέουσες 
ενέργειες λόγω έλλειψης ρευστότητας. Η μία εκ των δύο πρεσών βρισκόταν εκτός λειτουργίας για 
αρκετό καιρό, ο αλουμινοδιαχωριστής είχε τεθεί και αυτός εκτός λειτουργίας με αποτέλεσμα να 
μην γίνεται ανάκτηση αλουμινίου, ενώ οι οπτικοί αισθητήρες είχαν επιδιορθωθεί μερικώς και 
μπορούσε να πραγματοποιηθεί εν μέρει η διεργασία ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών. Εκτός 
λειτουργίας παρέμεινε ο υδροκυκλώνας, καθώς και ο τεμαχιστής ογκωδών, λόγω πρόκλησης 
πυρκαγιάς δημιουργώντας σωρεία προβλημάτων στη διαχείριση και επεξεργασία του εν λόγω 
ρεύματος αποβλήτων. Ο Συντονιστής, παρά το γεγονός ότι διαπίστωσε κάποια βελτίωση στις 
λειτουργικές διεργασίες της Μονάδας σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2019, εξέφρασε την έντονη 
ανησυχία και προβληματισμό του για τη δυσμενή κατάσταση στην οποία εξακολουθούσε να 
βρίσκεται η Μονάδα. 

Λόγω της τραγικής κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει η Μονάδα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη 
στο Υπουργείο στις 5.2.2020, παρουσία όλων των εμπλεκομένων κυβερνητικών αρχών, όπου και 
αποφασίστηκε όπως ετοιμαστεί προειδοποιητική επιστολή, η οποία αφού θα τύγχανε 
νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία, θα καλούσε τον Ανάδοχο να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η Μονάδα να παράγει δευτερογενές καύσιμο του οποίου οι 
τεχνικές προδιαγραφές θα ικανοποιούσαν όλες ανεξαιρέτως τις απαιτήσεις της σύμβασης, χωρίς 
καμιά περαιτέρω επιβάρυνση του Εργοδότη. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της ως άνω συμβατικής 
υποχρέωσης του Αναδόχου, ο Εργοδότης διατηρούσε το δικαίωμα, αφού του δώσει ειδοποίηση 14 
ημερών, να λύσει την εργοδότησή του και να τον εκδιώξει από το Εργοτάξιο, ως ορίζεται στη 
σύμβαση. 

Στις 18.2.2020 κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας το προσχέδιο της εν λόγω προειδοποιητικής 
επιστολής προς τον Ανάδοχο, το οποίο το ΤΑΥ απέστειλε στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό 
έλεγχο. Πέραν της επιστολής αυτής, για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, δεν λάβαμε 
οποιαδήποτε άλλη σχετική ενημέρωση, χωρίς να μπορεί να γίνει αντιληπτός ο λόγος της 
αδικαιολόγητης μεγάλης καθυστέρησης που παρουσίαζε η επίλυση του κρίσιμου αυτού 
ζητήματος. 

Το ΤΑΥ σε επιστολή του ημερ. 21.4.2020 ανέφερε ότι η προειδοποιητική επιστολή είχε τύχει 
επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία και ήταν έτοιμη να αποσταλεί στον Ανάδοχο, και το μόνο 
που έχρηζε διευκρίνισης ήταν η χρονική διάρκεια της προειδοποίησης που θα του δινόταν για 
συμμόρφωση, με το ίδιο να προτείνει χορήγηση τεσσάρων μηνών αντί δύο μηνών, ως αρχικά είχε 
συμφωνηθεί.  
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Στην επιστολή του ΤΑΥ προς τον Ανάδοχο ημερ. 23.4.2020 καταγραφόταν, μεταξύ άλλων, ότι ο 
Ανάδοχος δεν είχε ανταποκριθεί στην υποχρέωση για παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου του 
οποίου το ποσοστό υγρασίας θα ήταν χαμηλότερο από το μέγιστο επιτρεπτό ποσοστό του 20%, 
όπως καθορίζεται στις απαιτήσεις του Εργοδότη, καθώς και στη συμβατική υποχρέωσή του για 
ανάκτηση της ελάχιστης ποσότητας ανακυκλώσιμων υλικών. Επίσης, στη βάση παραδοχών του 
Αναδόχου, η κατάσταση των μηχανημάτων/εξοπλισμού ήταν κακή αφού ο ίδιος αρνιόταν και/ή 
παρέλειπε να προχωρήσει στην επιδιόρθωση/αντικατάσταση κρίσιμων για τη λειτουργία της 
μονάδας μηχανημάτων/εξοπλισμού που είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας π.χ. του τεμαχιστή ογκωδών 
αποβλήτων. Τέλος, στην επιστολή καταγραφόταν η παράλειψη και/ή άρνηση του Αναδόχου: (α) 
για συμμόρφωση με τις οδηγίες του Εργοδότη για τον τερματισμό ενταφιασμού απορριμμάτων 
χωρίς προηγούμενη επεξεργασία, (β) για συμμόρφωση με τις οικονομικές υποχρεώσεις του σε 
σχέση με την παροχή ηλεκτρισμού τόσο για τη Μονάδα ΟΕΔΑ όσο και για τον ΣΜΑ, (γ) για την 
έγκαιρη καταβολή των οφειλόμενων ημερομίσθιων στο προσωπικό, καθώς και (δ) για τον διορισμό 
Υπεύθυνου Λειτουργίας του Έργου σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε λόγω μη καταβολής 
των δεδουλευμένων του. 

Η Υπηρεσία μας, αντιλαμβανόμενη την κατάσταση που επικρατούσε με τους περιορισμούς που 
είχε επιβάλει η Δημοκρατία για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, και παρά το γεγονός 
ότι δεν είχαμε λάβει γνώση του τελικού περιεχομένου της υπό αναφορά προειδοποιητικής 
επιστολής για να μπορούμε να εκφράσουμε τυχόν απόψεις/εισηγήσεις μας, δεν έφερε αντίρρηση 
στη χορήγηση τεσσάρων μηνών, παρά την αδικαιολόγητη καθυστέρηση που είχε προκληθεί στην 
αποστολή της. 

Ωστόσο, διαφωνήσαμε με την εισήγηση του ΤΑΥ για συνέχιση της χρηματοδότησης του Αναδόχου, 
είτε για το ηλεκτρικό ρεύμα είτε για άλλους λόγους, επισημαίνοντας ότι θα έπρεπε να 
προβληματίσει το Τμήμα πως το ποσό του €1,5εκ. το οποίο είχε εγκρίνει η ΚΕΑΑ στα τέλη του 2019 
για πληρωμή υποχρεώσεων του Αναδόχου προς την ΑΗΚ και συντήρηση εξοπλισμού έναντι 
τιμολογίων, χωρίς μάλιστα την προσκόμιση οποιασδήποτε εγγυητικής, είχε εξαντληθεί σύμφωνα 
με το ίδιο το Τμήμα, αλλά η Μονάδα εξακολουθούσε να βρίσκεται στην ίδια περίπου τραγική 
κατάσταση. Υπενθυμίσαμε ότι με απόφαση που λήφθηκε στη σύσκεψη στο Προεδρικό (με την 
οποία η Υπηρεσία μας είχε διαφωνήσει), το ποσό αυτό θα διατίθετο για ριζική συντήρηση της 
Μονάδας ώστε να μειώνονταν οι λειτουργικές της δαπάνες και να άρχιζε να λειτουργεί κανονικά. 
Συνεπώς, κανένα άλλο ποσό δεν έπρεπε να δοθεί για τον σκοπό αυτό. Όπως αναφέραμε, το 
ηλεκτρικό ρεύμα θα μπορούσε να πληρώνεται στην ΑΗΚ απευθείας από το Κράτος, με αντίστοιχη 
αποκοπή από τα όποια ποσά θα κατέβαλλε το Τμήμα στον Ανάδοχο, αφού πρώτα επιβαλλόταν η 
εφαρμογή των ποινικών ρητρών. 

Απαράδεκτη θεωρήσαμε και την εισήγηση του ΤΑΥ, να τεθεί όρος στον Ανάδοχο ο οποίος θα 
αναλάμβανε τη διαχείριση της Μονάδας, ότι στη διαχείριση αυτή θα περιλαμβάνεται και η ορθή 
διαχείριση (καύση) του RDF, προκρίνοντας ουσιαστικά ως μοναδική επιλογή για τη διαχείριση της 
Μονάδας, τη διαπραγμάτευση με θυγατρική εταιρεία της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού. Το πρόσχημα 
το οποίο επικαλείτο το ΤΑΥ ήταν ότι στον διαγωνισμό ο οποίος προκηρύχθηκε για ανάληψη της 
διαχείρισης της Μονάδας ΟΕΔΑ Κόσιης ενδιαφέρθηκε μόνο ένας προσφοροδότης του οποίου η 
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προσφορά ήταν προβληματική, αναφέροντας ότι «η εμπειρία από την έλλειψη ενδιαφέροντος για 
τον διαγωνισμό για τη Μονάδα ΟΕΔΑ Κόσιης, δεν είναι ελπιδοφόρα, και υπάρχει σαφής 
πιθανότητα να χαθεί και πάλι πολύτιμος χρόνος, αναζητώντας λύσεις που είναι ουσιαστικά 
ανέφικτες». 

Όπως διαφαινόταν, σκοπός του ΤΑΥ ήταν να αναθέσει τη διαχείριση ολόκληρης της Μονάδας σε 
μια εταιρεία που δεν είχε καμία τέτοια εμπειρία, επειδή έτυχε να είναι ιδιοκτήτης ενός γειτονικού 
Τσιμεντοποιίου, επικαλούμενο ότι αδυνατούσε να εντοπίσει τέσσερις, ή ακόμη και τρεις, εταιρείες 
που να διαθέτουν τέτοια εμπειρία ζητώντας τους να υποβάλουν προσφορά στο πλαίσιο 
διαπραγμάτευσης. Θέση της Υπηρεσίας μας ήταν ότι η εν λόγω εταιρεία πιθανότατα δεν έπρεπε 
να αποτελεί καν επιλογή αφού δεν διέθετε τη σχετική απαιτούμενη εμπειρία. Στο μεταξύ, το ΤΑΥ 
είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την εταιρεία αυτή, για την πιλοτική δοκιμή 
διαχείρισης ρευμάτων επεξεργασμένων αποβλήτων (αποξηραμένης λάσπης από αναερόβια 
επεξεργασία στερεών αποβλήτων SRF με ΕΚΑ 19 06 04 και στερεού δευτερογενούς καυσίμου RDF 
με ΕΚΑ 19 12 10) που παράγονται στη Μονάδα ΟΕΔΑ Λεμεσού, και αναμενόταν η απόφαση του ΣΠ 
για την ανάθεση της σύμβασης. Ως έπρεπε να είχε υλοποιηθεί από το 2013, το Κράτος όφειλε να 
αναθέσει απευθείας σε Ανάδοχο τη διαχείριση του RDF (π.χ. Τσιμεντοποιία Βασιλικού), 
διαφορετικό από τον Ανάδοχο της Μονάδας ΟΕΔΑ Πεντακώμου. 

Ως εκ τούτου, θεωρήσαμε επιεικώς απαράδεκτη τη θέση του ΤΑΥ ότι το RDF, είτε θα το 
διαχειρίζεται (καίει) ο Ανάδοχος της Μονάδας ΟΕΔΑ Πεντακώμου, είτε θα ενταφιάζεται, 
προκρίνοντας ως μοναδική επιλογή για διαχείριση της Μονάδας την εν λόγω εταιρεία. Πέραν της 
επιστολής του ΤΑΥ προς τον Ανάδοχο ημερ. 23.4.2020, καθώς και σχετικής επιστολής προς τη 
Νομική Υπηρεσία ημερ. 6.5.2020, οι οποίες αμφότερες κοινοποιήθηκαν στην Υπηρεσία μας, 
ουδεμίας άλλης επίσημης ενημέρωσης είχαμε τύχει, παρά το γεγονός ότι με την προαναφερθείσα 
επιστολή μας είχαμε καταγράψει μία σειρά από ερωτήματα, έντονες ανησυχίες και 
προβληματισμούς με αφορμή τον τρόπο διαχείρισης της Μονάδας και την τραγική κατάσταση στην 
οποία αυτή είχε περιέλθει. Ως εκ τούτου στις 26.6.2020, αποστείλαμε εκ νέου επιστολή στο ΤΑΥ με 
την παράκληση όπως έχουμε πλήρη ενημέρωση για όλα τα ζητήματα τα οποία είχαμε θίξει στην 
προηγούμενη επιστολή μας σχετικά με την κατάσταση της Μονάδας καθώς και τις τυχόν σχετικές 
ενέργειες του Τμήματος. 

Με έκπληξη, ωστόσο, διαπιστώσαμε δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο στα οποία 
γινόταν αναφορά ότι η Υπηρεσία μας δήθεν επέμβαινε στο έργο του ΥΓΑΑΠ και επέμενε σε πλήρη 
τήρηση των όρων της σύμβασης σε αντίθεση με το Υπουργείο το οποίο έδειχνε δήθεν την 
πρέπουσα ελαστικότητα υιοθετώντας τη θέση πως δεν ήταν αυτοσκοπός η διακοπή της σύμβασης 
και αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες, επιθυμούσε να δείξει ευελιξία από τη στιγμή που θα 
διαφαινόταν πως ήταν βιώσιμες οι βελτιώσεις που έκανε ο Ανάδοχος, αποδεχόμενο ότι οι 
απαιτήσεις του διαγωνισμού ήταν δήθεν υψηλές και πως ουδέποτε θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε 
Εργολάβος να τις ικανοποιήσει. 

Σε επιστολή μας ημερ. 4.8.2020 προς το ΤΑΥ, επισημάναμε ότι η Υπηρεσία μας ανέκαθεν 
προσπαθούσε να συνδράμει υποβοηθητικά το έργο της Κυβέρνησης και γενικά των ελεγχόμενων 
οργανισμών, περιλαμβανομένου και του ΤΑΥ, με την έκφραση κάποιων απόψεων, χωρίς να 
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συμβιβάζει την ανεξαρτησία της, δεδομένου και του γεγονότος ότι το βασικό Ελεγκτικό Πρότυπο 
ISSAI 1 περιλαμβάνει ρητή πρόνοια για τη δυνατότητα παροχής εκ μέρους των Ανώτατων 
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τη διοίκηση. Με δεδομένη την 
αμφισβήτηση του ρόλου της Υπηρεσίας μας και κυρίως των προθέσεων μας, με τον ισχυρισμό ότι 
επιχειρούμε ανάμιξη μας σε θέματα διακυβέρνησης και λήψης πολιτικών αποφάσεων, αναφέραμε 
στο ΤΑΥ ότι λάβαμε την απόφαση να περιορίσουμε στο ελάχιστο και σε εξαιρετικές μόνο 
περιπτώσεις την εκ των προτέρων έκφραση απόψεων ενώ τις απόψεις μας θα τις εκφράζαμε σε 
όργανα λήψης αποφάσεων όπου διά του νόμου προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής μας ως 
παρατηρητές, αν αποφασίζαμε να εκπροσωπηθούμε, μόνο μετά τη ολοκλήρωση της συζήτησης και 
λήψης απόφασης από το αρμόδιο όργανο. 

Διαπιστώσαμε ωστόσο ότι ακόμη και μετά που περιοριστήκαμε να ζητήσουμε εκ των υστέρων 
ενημέρωση για τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονταν σε σχέση με τη σύμβαση για τη Μονάδα ΟΕΔΑ 
Πεντακώμου, το ΤΑΥ με επιστολή του ημερ. 6.7.2020 επιχείρησε απαράδεκτα να αφαιρέσει και 
αυτό το δικαίωμα της Υπηρεσίας μας, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο χρόνος ο οποίος 
αναλώθηκε από το περιορισμένο προσωπικό του ΤΑΥ για να απαντήσει σε επιστολογραφία μας 
που σχετίζεται με την εν λόγω σύμβαση ήταν κατά την άποψη του Τμήματος δυσανάλογος σε σχέση 
με τα οφέλη τα οποία προέκυψαν, καθώς επίσης ότι η επιστολή μας ημερ. 23.4.2020 αδικεί το ΤΑΥ 
και ειδικά την Υπηρεσία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, προκαλώντας δυσφορία και 
απογοήτευση στο προσωπικό. Σε σχέση με τη δήλωση του ΤΑΥ ότι ανέλαβε να απαλλάξει το Κράτος 
από τον βραχνά της εξεύρεσης νέας ΑΑ (σε άλλο σημείο της επιστολής το ΤΑΥ καταγράφει ότι το 
χαρτοφυλάκιο των στερεών αποβλήτων του επιβλήθηκε), με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων περί 
στερεών αποβλήτων, από το Υπουργείο Εσωτερικών στο ΥΓΑΑΠ, επωμιζόμενο ένα τεράστιο φόρτο 
εκκρεμοτήτων και εργασίας, σε επιστολή μας ημερ. επισημάναμε ότι το γεγονός αυτό ουδόλως 
απάλλασσε το Τμήμα από τις ευθύνες του για ορθή διαχείριση της σύμβασης και έλεγχο της 
σωστής λειτουργίας της Μονάδας. 

Σε νέα επιστολή μας ημερ. 17.8.2020, επισημάναμε δε, ότι τα εν λόγω δημοσιεύματα δεν είχαν 
διαψευσθεί από το ΥΓΑΑΠ, με το Υπουργείο να μας αναφέρει σε επιστολή του ημερ. 24.8.2020, ότι 
δεν υπεισέρχεται στη διαδικασία να εκδίδει ανακοινώσεις για να επιβεβαιώσει ή διαψεύσει κάθε 
δημοσίευμα που το αφορά έμμεσα ή άμεσα, δηλώνοντας, σύμφωνα με το ίδιο, ότι αυτό προφανώς 
δεν συνεπάγεται ότι συμμερίζεται τις θέσεις που εκφράζονται στο εκάστοτε δημοσίευμα. Σε 
συνέχεια των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας, παρά το γεγονός ότι προσκλήθηκε σε σύσκεψη στις 
26.8.2020, σκοπός της οποίας ήταν να καθοριστούν τα επόμενα βήματα για τη συνέχιση της ομαλής 
λειτουργίας της Μονάδας ενόψει του γεγονότος ότι η διορία συμμόρφωσης στον Ανάδοχο έληγε 
στις 23.8.2020 και ουδείς ήταν σε θέση να γνωρίζει κατά πόσο θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, αποφάσισε να μην συμμετάσχει και να μην προβεί σε οποιεσδήποτε 
περαιτέρω παρατηρήσεις επί των όποιων προθέσεων και σχεδιασμών του ΤΑΥ.  

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 14.8.2020 ο Ανάδοχος δεν είχε ανταποκριθεί στην επιστολή 
συμμόρφωσης του ΤΑΥ ημερ. 23.4.2020, παρά μόνο με επιστολή του ημερ. 21.7.2020 επικαλέστηκε 
διαφοροποίηση στην ποιοτική σύσταση των εισερχόμενων αποβλήτων και υπέβαλε στην ΑΑ νέα 
πρόταση (τεχνική λύση) για βελτίωση της λειτουργίας της Μονάδας συμπεριλαμβανομένης 
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πρότασης για συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις της σύμβασης σχετικά με το παραγόμενο 
δευτερογενές καύσιμο. Η ΑΑ θεώρησε σημαντικό όπως αξιοποιηθεί η γνώση που είχε αποκτήσει ο 
εν λόγω ειδικός εμπειρογνώμονας σχετικά με τις διαδικασίες λειτουργίας της Μονάδας και τα 
λειτουργικά προβλήματα που αυτή αντιμετώπιζε, καθώς επίσης και η εμπειρία της συνεργασίας 
που είχε αποκτήσει με τους εκπροσώπους του Αναδόχου. Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκε εισήγηση 
στο ΣΠ του ΥΓΑΑΠ για έγκριση για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον 
συγκεκριμένο ειδικό εμπειρογνώμονα χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 
29(2)(β)(ii) του Ν.73(Ι)/2016 με εκτίμηση δαπάνης €75.000 πλέον ΦΠΑ και χρονική διάρκεια 
εκτέλεσης 18 μήνες. Η σύμβαση θα αφορούσε στην παροχή υπηρεσιών για επικαιροποίηση της 
αρχικής έκθεσης που είχε υποβάλει ο εμπειρογνώμονας, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και 
αξιολόγηση της νέας τεχνικής λύσης που υπέβαλε ο Ανάδοχος.  

Σύσταση: Το ΤΑΥ να προβεί στις απαραίτητες υποδείξεις στον Ανάδοχο για να διασφαλίσει την 
πλήρη συμμόρφωσή του με τις συμβατικές του υποχρεώσεις σε σχέση με τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του μείγματος του παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου SRF/RDF και σε 
περίπτωση που ο Ανάδοχος εξακολουθεί να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του αυτές, να 
προχωρεί στις ανάλογες αποκοπές από τα πιστοποιητικά πληρωμής.  

Εκτέλεση εργασιών για την επέκταση των αναμονών των γεωσυνθετικών υλικών της Α’ Φάσης 
του ΧΥΤ εντός του εργοταξίου που παραδόθηκε στον Ανάδοχο για την κατασκευή της Β’ Φάσης 
του ΧΥΤ, την αύξηση της χωρητικότητας του ΧΥΤ της Α’ Φάσης και την κατασκευή νέας οδού 
πρόσβασης στη βόρεια λίμνη εξάτμισης. 

Σύμφωνα με τη σύμβαση αρ. ΤΑΥ 01/2022, οι αναμονές των γεωσυνθετικών υλικών της Α’ Φάσης 
του ΧΥΤ, οι οποίες είναι αγκυρωμένες εντός του χώρου του εργοταξίου που εργάζεται ο 
υφιστάμενος Ανάδοχος Λειτουργίας, θα πρέπει, τόσο για τεχνικούς όσο και για πρακτικούς λόγους, 
να επεκταθούν από τον Εργοδότη, δηλαδή από το ΤΑΥ, εντός του χώρου του εργοταξίου που έχει 
παραχωρηθεί στον Ανάδοχο για την κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ. Σύμφωνα με την Έκθεση του 
Συντονιστή της Σύμβασης που υποβλήθηκε στην ΤΕΑΑ στις 27.10.2022, η εν λόγω ενέργεια 
απαιτείται ούτως ώστε, τόσο οι εργασίες συναρμογής των γεωσυνθετικών υλικών της Α’ Φάσης 
του ΧΥΤ με τα γεωσυνθετικά υλικά της Β’ Φάσης του ΧΥΤ, όσο και η αγκύρωσή τους να εκτελεστούν 
από τον Ανάδοχο για την κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ, όπως τεχνικά επιβάλλεται. Επίσης, 
σύμφωνα με την εν λόγω Έκθεση,  με την ενέργεια αυτή πρακτικά αναμένεται ότι θα περιοριστούν 
οι περιπτώσεις όπου θα επηρεαστεί/ εμποδιστεί η καθημερινή εργασία του υφιστάμενου 
Αναδόχου Λειτουργίας της Μονάδας από τον νέο Ανάδοχο είτε αντίστροφα, αφού τα δύο 
εργοτάξια θα είναι ανεξάρτητα. 

Σύμφωνα με την Έκθεση, λόγω του περιορισμένου χώρου, αλλά και της τοπογραφίας της περιοχής 
όπου θα κατασκευαστεί η Β’ Φάση του ΧΥΤ, και επειδή με την επέκταση/μετακίνηση των αναμονών 
των γεωσυνθετικών υλικών θα δημιουργηθεί επιπρόσθετη χωρητικότητα στο ΧΥΤ της Α’ Φάσης για 
τη διάθεση των αποβλήτων για περίοδο μόνο 2-3 μηνών, προκύπτει η ανάγκη να βρεθούν άλλοι 
χώροι όπου τεχνικά μπορεί να επεκταθεί η Α’ Φάση του ΧΥΤ και να προκύψει η αναγκαία 
επιπρόσθετη χωρητικότητα, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται διάθεση των αποβλήτων μέχρις ότου 
ο νέος Ανάδοχος συμπληρώσει και παραδώσει τη Β’ Φάση του ΧΥΤ, δηλαδή για περίοδο 15 μηνών. 
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Επίσης, λόγω του ότι η πρόσβαση στη βόρεια λίμνη εξάτμισης γίνεται σήμερα από οδό που 
βρίσκεται στον χώρο που θα κατασκευαστεί η Β’ Φάση του ΧΥΤ και η οποία θα πρέπει να 
καταργηθεί, προκύπτει η ανάγκη για την κατασκευή νέας οδού πρόσβασης. 

Στη βάση των πιο πάνω, το ΤΑΥ ζήτησε από τον υφιστάμενο Ανάδοχο Λειτουργίας όπως του 
υποβάλει τεχνική και οικονομική πρόταση για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. Ακολούθησαν 
διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών, και στις 27.10.2022 υποβλήθηκε εισήγηση στην ΤΕΑΑ για 
έγκριση της καταβολής στον υφιστάμενο Ανάδοχο Λειτουργίας ποσού €1.581.000 πλέον ΦΠΑ για 
την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών, με τη σημείωση ότι ο Ανάδοχος  αποδέχεται το πιο πάνω 
ποσό, το οποίο αποκλίνει από τη δική του εκτίμηση ύψους €1.900.000, νοουμένου ότι το ποσό του 
συμβολαίου θα αναπροσαρμόζεται για σκοπούς αυξομείωσης τιμών με βάση τη φόρμουλα του 
συμβολαίου κατασκευής, δεν θα εφαρμόζονται ρήτρες για καθυστερήσεις, θα γίνονται μηνιαίες 
πληρωμές κατά την εξάμηνη διάρκεια του συμβολαίου, θα δοθεί προκαταβολή 25% έναντι 
εγγυητικής, δεν θα υπάρχει κράτηση, δεν θα απαιτηθεί εγγύηση πιστής εκτέλεσης, οποιεσδήποτε 
αναφορές στην αρχική συμφωνία θα αφορούν μόνο τις τεχνικές προδιαγραφές και ο Ανάδοχος θα 
δικαιούται να εγείρει οποιαδήποτε οικονομική ή/και χρονική απαίτηση για λόγους που αφορούν 
στην πανδημία, στο ενεργειακό πρόβλημα, στις αυξήσεις τιμών στις πρώτες ύλες και στα 
μεταφορικά, καθώς και καθυστερήσεις στην παραγωγή και παράδοση υλικών. 

Η Υπηρεσία μας προτίθεται να εκφράσει τις απόψεις της, καθώς και τη διαφωνία της στο πλαίσιο 
της συνεδρίας της ΚΕΑΑ που θα εξετάσει το εν λόγω θέμα, ως προς την πιο πάνω εισήγηση του 
Συντονιστή της σύμβασης που υποβλήθηκε στην ΤΕΑΑ στις 27.10.2022, στην περίπτωση που η 
ΤΕΑΑ αποδεχθεί την εισήγηση του Συντονιστή της σύμβασης. 

5.2.2 Διαγωνισμός με αρ. ΤΑΥ 1/2022 για τη Μελέτη και Κατασκευή της Β’ Φάσης του 
Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) στη Μονάδα ΟΕΔΑ Λεμεσού στο Πεντάκωμο 

Η Α’ Φάση του ΧΥΤ (υφιστάμενο κύτταρο) στη Μονάδα ΟΕΔΑ Πεντακώμου κατασκευάστηκε με 
ωφέλιμη χωρητικότητα 600.000μ³ η οποία αναμενόταν ότι θα επαρκούσε για την ταφή των 
υπολειμμάτων επεξεργασίας για τα πρώτα δώδεκα έτη λειτουργίας της Μονάδας (η δεκαετής 
σύμβαση διαχείρισης και λειτουργίας άρχισε στις 9.11.2017). Όπως ανέφερε το ΤΑΥ σε επιστολή 
του ημερ. 28.7.2021 προς το Γενικό Λογιστήριο, λόγω της αδυναμίας του υφιστάμενου Αναδόχου 
να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
μείγματος του παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου SRF/RDF, το ΤΑΥ, ως ο Εργοδότης, 
αδυνατούσε να διαθέσει το εν λόγω υλικό για ενεργειακή αξιοποίηση σε αδειοδοτημένες 
εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα, πέραν των υπολειμμάτων επεξεργασίας που οδηγούνταν για 
τελική διάθεση στη λεκάνη του ΧΥΤ, όπως αρχικά είχε προβλεφθεί, στην ίδια λεκάνη για τελική 
διάθεση να κατέληγε και το σύνολο του μείγματος αυτού, με μικρές εξαιρέσεις.  

Ως συνέπεια της μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του υφιστάμενου Αναδόχου, η 
διαθέσιμη χωρητικότητα της λεκάνης του ΧΥΤ μειώθηκε σε κρίσιμο επίπεδο και συγκεκριμένα, η 
υπολειπόμενη χωρητικότητα ήταν αρκετή για διάθεση υπολειμμάτων/αποβλήτων για περίπου 
ακόμη 13-16 μήνες αναλόγως των καθιζήσεων του απορριμματικού ανάγλυφου και των 
εισερχομένων ποσοτήτων αποβλήτων στη Μονάδα. Ως αποτέλεσμα αυτού, επιβαλλόταν όπως 
ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός/κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ (νέο κύτταρο). 
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Το ΤΑΥ, επικαλούμενο, μεταξύ άλλων, ότι η προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού θα έπρεπε να 
υλοποιηθεί σε πολύ στενά χρονικά περιθώρια με αυξημένο τον κίνδυνο το Έργο να μην 
ολοκληρωθεί όταν η λεκάνη του ΧΥΤ θα έχει γεμίσει, ζήτησε με την υπό αναφορά επιστολή του τις 
απόψεις του Γενικού Λογιστηρίου, ως η ΑΑΔΣ, κατά πόσο μπορούσε να προχωρήσει στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης με τον υφιστάμενο Ανάδοχο στη βάση του άρθρου 29(2)(β)(ii) του Ν.73(Ι)/2016, 
αναφέροντας ότι πρόθεσή του ήταν να διαπραγματευτεί το κόστος των κατασκευαστικών 
εργασιών για τη Β΄ Φάση του ΧΥΤ έτσι ώστε αυτό να περιοριζόταν στα €3 - €3,5εκ. πλέον ΦΠΑ, για 
σύμβαση διάρκειας 16 - 18 μηνών. 

Η Υπηρεσία μας, με επιστολή της ημερ. 9.8.2021 προς το Γενικό Λογιστήριο, εξέφρασε την έντονη 
διαφωνία της στο να μην προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός και να τύχει διαπραγμάτευσης με τον 
υφιστάμενο Ανάδοχο η ανάληψη του Έργου της κατασκευής της Β’ Φάσης του ΧΥΤ καθώς, αντί να 
γίνει προσπάθεια να καλυφθεί από τον ίδιο η όποια ζημιά είχε υποστεί το Κράτος από τη μη 
συμμόρφωσή του στις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιδιωκόταν αντ’ αυτού να επιβραβευτεί από 
το ΤΑΥ με την ανάθεση επιπρόσθετων εργασιών, οι οποίες είχαν καταστεί αναγκαίες λόγω ακριβώς 
αυτής του της ανικανότητας, με το κόστος τους να αναμένεται να ξεπεράσει το ποσό των €3εκ.. 

Πέραν των πιο πάνω, επισημάναμε ότι ο υφιστάμενος Ανάδοχος εξακολουθούσε να αποτυγχάνει 
στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων ως προς την ποιότητα του παραγόμενου 
δευτερογενούς καυσίμου. Αν και ήμασταν ενήμεροι των προσπαθειών για εξεύρεση διευθέτησης 
του θέματος, τυχόν ανάθεση στον υφιστάμενο Ανάδοχο της κατασκευής της Β’ Φάσης του ΧΥΤ, θα 
καθιστούσε το Κράτος όμηρο των όποιων απαιτήσεων του Αναδόχου, οι οποίες δεν είχαν μέχρι 
τότε καταστήσει εφικτή την εξεύρεση αποδεκτής διευθέτησης. 

Ως εκ τούτου, εισηγηθήκαμε στο Γενικό Λογιστήριο, να εξετάσει κατά πόσο κατά τον χειρισμό της 
υπό αναφορά ενδεχόμενης χρήσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
προκήρυξη με τον υφιστάμενο Ανάδοχο, τύγχαναν εφαρμογής τα άρθρα 83(1)(β) και 92(β) του 
Ν.73(Ι)/2016. Τα εν λόγω άρθρα δίνουν στην ΑΑΔΣ, μεταξύ άλλων, την εξουσία, όταν εντοπίζει 
συγκεκριμένες παραβιάσεις να προβαίνει σε σχετικές διορθωτικές συστάσεις ή/ και υποδείξεις 
προς την ΑΑ και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ΑΑ, η ΑΑΔΣ δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο, 
να παραπέμψει το ζήτημα είτε στην ΑΑΠ, είτε στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας είτε στο 
Υπουργικό Συμβούλιο, αναλόγως της περίπτωσης. 

Το Γενικό Λογιστήριο με επιστολή του ημερ. 15.9.2021, σε συνέχεια της δικής μας επιστολής, 
επισήμανε στο ΤΑΥ ότι οι λόγοι που αναφέρονταν στην επιστολή του δεν μπορούσαν να 
τεκμηριώσουν προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με τον υφιστάμενο Ανάδοχο στη 
βάση της μοναδικότητας λόγω μη ύπαρξης ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους. Πέραν αυτού, 
σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, δεν θα αποτελούσε ορθή πρακτική η απευθείας ανάθεση της 
επέκτασης του χώρου υγειονομικής ταφής στον εν λόγω Ανάδοχο, καθώς ο ίδιος ευθυνόταν για 
την κατάσταση στην οποία ο χώρος αυτός βρισκόταν, λόγω μη πιστής εκτέλεσης του συμβολαίου.  

Το ΤΑΥ στις 29.3.2022 προχώρησε στην προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη μελέτη και 
κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ στη Μονάδα ΟΕΔΑ Πεντακώμου ελάχιστης χωρητικότητας 
660.000μ³ σε συνέργεια με το ΧΥΤ της Α’ Φάσης, με προθεσμία υποβολής προσφορών τις 
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17.5.2022. Ο εν λόγω διαγωνισμός προκηρύχθηκε με εκτίμηση δαπάνης συνολικού ύψους €4,5εκ. 
πλέον ΦΠΑ, περιλαμβανομένου του δικαιώματος προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
για ποσό €600.000 καθώς και ποσού πρόσθετης αμοιβής (bonus) έως και €400.000. Η χρονική 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης καθορίστηκε σε 33 μήνες από την ημερομηνία έναρξης του 
Έργου, εκ των οποίων οι 15 μήνες αφορούν τη μελέτη και κατασκευή του Έργου (χρόνος 
αποπεράτωσης) και οι υπόλοιποι 18 μήνες αποτελούν την Περίοδο Ευθύνης Ελαττωμάτων. 

Η Υπηρεσία μας, κατόπιν δειγματοληπτικού ελέγχου των εγγράφων του διαγωνισμού, απέστειλε 
στις 28.4.2022 γραπτώς στο ΤΑΥ τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις της επί συγκεκριμένων προνοιών. 

Παρατηρήσαμε, αρχικά, πως στο Παράρτημα Συμβολαίου καθορίστηκε ότι οι αποζημιώσεις για 
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις ανέρχονται σε €3.000 ανά ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης με 
όριο 20% επί του Ποσού Συμβολαίου, ενώ η πρόσθετη αμοιβή για την ενωρίτερη συμπλήρωση του 
Έργου, σε €4.500 ανά ημερολογιακή ημέρα με όριο τις €400.000. Επί του θέματος αυτού, 
επισημάναμε ότι αποτελεί πάγια τακτική στις δημόσιες συμβάσεις ότι η πρόνοια για καταβολή 
πρόσθετης αμοιβής στον Ανάδοχο στην περίπτωση συμπλήρωσης του Έργου νωρίτερα από τον 
συμβατικό χρόνο αποπεράτωσης μπορεί να χρησιμοποιείται σε εξαιρετικές (δηλαδή που 
αποτελούν εξαίρεση) και μόνο περιπτώσεις, ζητώντας όπως μας υποβληθεί πλήρης και δέουσα 
τεκμηρίωση της απόφασης για χρήση της εν λόγω πρόνοιας. 

Σε σχέση με την απόφαση για καθορισμό του ποσού της πρόσθετης αμοιβής μεγαλύτερο κατά 50% 
από το ποσό της αποζημίωσης για καθυστερήσεις, η Υπηρεσία μας εξέφρασε την έντονη διαφωνία 
της. Επισύραμε την προσοχή του ΤΑΥ ότι, σε περίπτωση που η πρόνοια για πρόσθετη αμοιβή 
τεκμηριωνόταν δεόντως και αποφασιζόταν η παραμονή της στα έγγραφα του διαγωνισμού, το 
ποσό αυτής σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης για 
καθυστερήσεις, καθότι το όφελος που θα αποκομίσει το Κράτος από την ενωρίτερη συμπλήρωση 
του Έργου δεν γίνεται να είναι μεγαλύτερο από την ενδεχόμενη ζημιά την οποία θα υποστεί σε 
περίπτωση καθυστέρησης στη συμπλήρωσή του, και μάλιστα το όφελος αυτό να κοστολογείται 
κατά 50% μεγαλύτερο από την αντίστοιχη ζημιά, ενώ θα έπρεπε η αναλογία αυτή να είναι για 
παράδειγμα η ακριβώς αντίστροφη. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι η αποφυγή καταβολής 
αποζημιώσεων μέσω αποκοπών από τα πιστοποιητικά πληρωμής, λόγω καθυστέρησης στη 
συμπλήρωση ενός Έργου αποτελεί ισχυρότερο κίνητρο για ένα Ανάδοχο ο οποίος θα επιδιώξει να 
συμπληρώσει το έργο αυτό εντός των συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων, παρά η όποια αποκόμιση 
επιπρόσθετου κέρδους λόγω ενωρίτερης συμπλήρωσης αυτού (πέρα από το ποσό του συμβολαίου 
που εξαρχής γνωρίζει ότι εκτός απροόπτου θα του καταβληθεί πλήρως και το οποίο προφανώς τον 
ικανοποιεί απόλυτα). 

Στο Παράρτημα Συμβολαίου καθορίστηκε ότι το συνολικό ποσό της πρόσθετης αμοιβής δεν θα 
ξεπερνά το ποσό των €400.000, το οποίο ισοδυναμεί σε συμπλήρωση του Έργου έως και 89 
ημερολογιακές ημέρες πριν τον συμβατικό χρόνο αποπεράτωσης. Ζητήσαμε από το ΤΑΥ όπως μας 
υποβάλει τους υπολογισμούς/εκτιμήσεις στους/ις οποίους/ες είχε προβεί και οι οποίοι/ες 
καθιστούσαν εφικτή τη συμπλήρωση του Έργου έως και τρεις μήνες νωρίτερα από τους 15 μήνες 
που είχε καθοριστεί ως ο χρόνος αποπεράτωσης στο συμβόλαιο. 
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Σε σχέση με το ότι στα έγγραφα του διαγωνισμού είχε συμπεριληφθεί και δικαίωμα της ΑΑ για 
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, βάσει του άρθρου 29(5) του Ν.73(Ι)/2016, για ποσό 
€600.000, θέση της Υπηρεσίας μας ήταν ότι δεν είθισται σε περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση της 
πρόνοιας για καταβολή πρόσθετης αμοιβής στον Ανάδοχο για ενωρίτερη συμπλήρωση του Έργου, 
να υπάρχει ταυτόχρονα πρόνοια η οποία να παρέχει τη δυνατότητα στην ΑΑ να ζητήσει την 
εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, είτε δυνάμει του άρθρου 29(5) είτε άλλως πως. Και αυτό, 
επειδή αν παραχωρηθεί στον Ανάδοχο παράταση χρόνου λόγω των συμπληρωματικών εργασιών, 
αυτή δεν δύναται να προσμετρηθεί για μετάθεση του χρόνου αποπεράτωσης για σκοπούς 
καταβολής της πρόσθετης αμοιβής. Επομένως, θα μπορούσε ο Ανάδοχος να ισχυριστεί ότι με την 
πρόνοια για συμπληρωματικές εργασίες θα μπορούσε έμμεσα να του στερηθεί το δικαίωμα για 
καταβολή της αμοιβής αυτής. Ως εκ τούτου, σύσταση της Υπηρεσίας μας ήταν όπως 
επανεξεταζόταν η συνδυαστική χρήση των δύο υπό αναφορά προνοιών, και σε περίπτωση που 
αποφασιζόταν η παραμονή και των δύο, να διευκρινιζόταν ρητά στα έγγραφα του διαγωνισμού ότι 
ο χρόνος αποπεράτωσης θα παρέμενε σταθερός και αμετάβλητος, ακόμη και στην περίπτωση 
χρήσης του δικαιώματος για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για εκτέλεση 
συμπληρωματικών εργασιών, και ότι αυτές οι συμπληρωματικές εργασίες θα αποτελούσαν 
ξεχωριστό Τμήμα για το οποίο θα καθοριζόταν ξεχωριστός χρόνος αποπεράτωσης. 

Τέλος, σε σχέση με τον όρο ότι η πρόσθετη αμοιβή θα καταβληθεί από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο 
εάν ο δεύτερος επιτύχει συμπλήρωση ολόκληρου του Έργου πριν το χρόνο αποπεράτωσης, 
επισημάναμε ότι από τον εν λόγω όρο απουσίαζε αναφορά στην υποχρέωση του Αναδόχου για 
υποβολή γραπτής δέσμευσης εκ μέρους του ότι θα αναλάβει να συμπληρώσει, κατά την Περίοδο 
Ευθύνης Ελαττωμάτων, με τη δέουσα επιμέλεια και προθυμία οποιεσδήποτε επουσιώδεις 
ασυμπλήρωτες εργασίες. 

Το ΤΑΥ σε απαντητική του επιστολή ημερ. 3.6.2022 ανέφερε ότι, λαμβάνοντας υπόψη το σοβαρό 
υγειονομικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα που θα δημιουργηθεί σε περίπτωση που δεν 
ολοκληρωθεί η κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ όταν η διαθέσιμη χωρητικότητα της Α’ Φάσης του 
ΧΥΤ εξαντληθεί, αποφάσισε όπως στα έγγραφα του διαγωνισμού ενσωματωθούν πρόνοιες οι 
οποίες, κατά την κρίση του, θα συνεισφέρουν στη συμπλήρωση ολόκληρου του Έργου πριν τον 
χρόνο αποπεράτωσής του, δηλαδή τους 15 μήνες. Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις 
κατασκευαστικές δυσκολίες που αναμένεται να αντιμετωπίσει ο Ανάδοχος (περιορισμένος χώρος 
εργοταξίου για μετακίνηση οχημάτων και αποθήκευση υλικών, δύσκολες γεωλογικές συνθήκες, 
ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα κ.τ.λ.), η πρόνοια της πρόσθετης αμοιβής δίνει σημαντικό κίνητρο 
στον Ανάδοχο να καταβάλει ουσιαστική προσπάθεια να επιτύχει συμπλήρωση ολόκληρου του 
Έργου νωρίτερα από τον συμβατικό χρόνο αποπεράτωσης και κατ' επέκταση, κατά την άποψη του 
ΤΑΥ, διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον. 

Σε σχέση με το γεγονός πως το ποσό της πρόσθετης αμοιβής καθορίστηκε σε €4.500 ανά 
ημερολογιακή ημέρα, ενώ το ποσό της αποζημίωσης για καθυστερήσεις ανέρχεται σε €3.000 ανά 
ημερολογιακή ημέρα, το ΤΑΥ ανέφερε στην επιστολή του ότι συμφωνεί με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας μας και για το λόγο αυτό αύξησε το ποσό της αποζημίωσης προκειμένου αυτό να είναι 
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ίσο με το ποσό της πρόσθετης αμοιβής ανά ημερολογιακή ημέρα, προχωρώντας στην έκδοση 
σχετικού συμπληρωματικού/τροποποιητικού εγγράφου (addendum).  

Στο ερώτημα της Υπηρεσίας μας για το πώς το ΤΑΥ έκρινε ότι το Έργο μπορεί να ολοκληρωθεί έως και 
τρεις μήνες νωρίτερα, μας αναφέρθηκε ότι οι κύριες εργασίες του Έργου αφορούν χωματουργικές 
εργασίες και θεωρεί ότι υπάρχει η δυνατότητα ο Ανάδοχος να εργάζεται ταυτόχρονα σε διαφορετικά 
σημεία του εργοταξίου για τη διαμόρφωση της λεκάνης του ΧΥΤ. Επίσης, οι εργασίες στεγανοποίησης 
του ΧΥΤ, ειδικά της τοποθέτησης της συνθετικής γεωμεμβράνης και των υπόλοιπων γεωσυνθετικών, 
θα μπορούσε να γίνει ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία. Το ΤΑΥ συμφώνησε με τις υποδείξεις τις 
Υπηρεσίας μας για τον καθορισμό ξεχωριστού τμήματος με ξεχωριστό χρόνο αποπεράτωσης στην 
περίπτωση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση συμπληρωματικών 
εργασιών, καθώς και υποβολής γραπτής δέσμευσης από τον Ανάδοχο ότι θα συμπληρώσει, κατά την 
Περίοδο Ευθύνης Ελαττωμάτων, με τη δέουσα επιμέλεια και προθυμία οποιεσδήποτε επουσιώδεις 
ασυμπλήρωτες εργασίες, συμπεριλαμβάνοντας τις σχετικές τροποποιήσεις στο προαναφερόμενο 
συμπληρωματικό έγγραφο. 

Υποβλήθηκαν τέσσερις προσφορές οι οποίες έτυχαν τεχνικής αξιολόγησης από την ΕΑ και όλες 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που είχαν καθοριστεί. Σύμφωνα με την οικονομική 
αξιολόγηση η οποία ακολούθησε, ο μέσος όρος της απόκλισης των τεσσάρων οικονομικών 
προσφορών ήταν 32,73% υψηλότερος από την εκτιμώμενη αξία (€3,5εκ). Συγκεκριμένα, η 
υψηλότερη οικονομική προσφορά η οποία υποβλήθηκε είχε απόκλιση 59,68% από την εκτιμώμενη 
αξία, η αμέσως επόμενη 55,43%, η τρίτη χαμηλότερη οικονομική προσφορά είχε απόκλιση 13% και 
η χαμηλότερη προσφορά είχε απόκλιση 2,81%. Ως εκ των πιο πάνω, η ΕΑ εισηγήθηκε όπως ο 
διαγωνισμός κατακυρωθεί στον προσφέροντα του οποίου η προσφορά πληρούσε όλες τις 
απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού και ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
βάσει τιμής, για το συνολικό ποσό των €3.598.339 πλέον ΦΠΑ, μη περιλαμβανομένου του 
δικαιώματος προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για ποσό €600.000 καθώς και ποσού 
πρόσθετης αμοιβής έως και €400.000. Στη συνέχεια, το ΣΠ του ΥΓΑΑΠ σε συνεδρία του αποφάσισε 
να υιοθετήσει την εισήγηση της ΕΑ.  

Η ΟΣΕΟΚ με επιστολή της ημερ. 25.8.2022 προς το Γενικό Λογιστήριο, η οποία κοινοποιήθηκε στην 
Υπηρεσία μας, ανέφερε ότι έτυχε ενημέρωσης από τον Ανάδοχο ότι η σύμβαση υπογράφηκε στις 
27.7.2022 και η εντολή έναρξης εργασιών δόθηκε την επομένη μέρα στις 28.7.2022, γεγονός το 
οποίο αντίκειται στην πάγια τακτική να μην εκτελούνται εργασίες κατά τη συμφωνημένη «Ετήσια 
Άδεια Καλοκαιρινής Περιόδου» του Κατασκευαστικού Κλάδου, η οποία στη Συλλογική Σύμβαση 
για το έτος 2022 καθορίστηκε ως η περίοδος από 1.8.2022 έως 21.8.2022. Η ΟΣΕΟΚ ανέφερε ότι η 
πρακτική η οποία ακολουθήθηκε, αφαίρεσε από τον Ανάδοχο τη δυνατότητα προγραμματισμού 
των εργασιών του, αφού θα έπρεπε να αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη ότι οι εργασίες θα 
αρχίσουν εντός της προαναφερθείσας θερινής περιόδου, την οποία, όπως σημειώνει, ακολουθεί 
ολόκληρος ο κατασκευαστικός κλάδος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διευθετηθεί 
προγραμματισμός αλλά και καμία άλλη εργασία στον χώρο του Εργοταξίου. Η ΟΣΕΟΚ επισήμανε 
ότι η διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής προϋποθέτει την εκ των προτέρων συνεννόηση με το 
προσωπικό, τις συντεχνίες και την ενημέρωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς επίσης 
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ότι, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ως ημερομηνίας έναρξης 
εργασιών θα έπρεπε να οριστεί η 22.8.2022. Η Υπηρεσία μας δεν έχει πληροφορηθεί μέχρι σήμερα 
για ενδεχόμενη απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου στην εν λόγω επιστολή της ΟΣΕΟΚ. 

Σύσταση: Το ΥΓΑΑΠ/ΤΑΥ να λαμβάνει μέτρα για την έγκαιρη προκήρυξη των δημόσιων 
διαγωνισμών, ιδίως αυτών που αφορούν στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και έχουν άμεσο 
κοινωνικό αντίκτυπο. 

Η συμπερίληψη πρόνοιας για καταβολή πρόσθετης αμοιβής (bonus) στον Ανάδοχο στην 
περίπτωση ενωρίτερης συμπλήρωσης ενός Έργου να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που 
αποτελούν εξαίρεση και μόνο, και νοουμένου ότι η χρήση της πρόνοιας αυτής τεκμηριώνεται 
πλήρως και δεόντως. Σε περίπτωση χρήσης της πρόνοιας αυτής, το ποσό της πρόσθετης αμοιβής 
να μην υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης για καθυστερήσεις, καθότι το όφελος που θα 
αποκομίσει το κράτος από την ενωρίτερη συμπλήρωση ενός Έργου δεν γίνεται να είναι 
μεγαλύτερο από την ενδεχόμενη ζημιά την οποία θα υποστεί σε περίπτωση καθυστέρησης στη 
συμπλήρωσή του.  

5.2.3 Διαγωνισμός με αρ. ΤΑΥ 29/2022 για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη 
Διαχείριση και Επίβλεψη του Συμβολαίου «Μελέτη και Κατασκευή της Β’ Φάσης 
του ΧΥΤ στη Μονάδα ΟΕΔΑ Λεμεσού, στο Πεντάκωμο (Αρ. ΤΑΥ 01/2022)» 

Το ΤΑΥ στις 11.7.2022 προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού με αρ. ΤΑΥ 29/2022, για την 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση και επίβλεψη της σύμβασης με αρ. ΤΑΥ 
01/2022. Ο εν λόγω διαγωνισμός προκηρύχθηκε με επισπευσμένη ανοικτή διαδικασία (η 
προθεσμία υποβολής προσφορών καθορίστηκε αρχικά στις 26.7.2022, αλλά κατόπιν έκδοσης 
τροποποιητικού/συμπληρωματικού εγγράφου ημερ. 15.7.2022, μετατέθηκε στις 2.8.2022) και με 
εκτιμώμενη αξία €600.000 πλέον ΦΠΑ. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης καθορίστηκε 
σε 33 μήνες από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης ή για 
χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωμάτων και την έγκριση 
του τελικού λογαριασμού από το ΤΑΥ, όποιο από τα δύο συμβεί τελευταίο. Επιπρόσθετα, υπήρχε 
πρόνοια για ακόμα ένα μήνα στην ολοκλήρωση της σύμβασης στην περίπτωση εφαρμογής του 
δικαιώματος προαίρεσης της ΑΑ για επιπλέον υπηρεσίες, συνολικού ποσού ύψους €50.000, το 
οποίο συμπεριλαμβάνεται στο ποσό των €600.000. 

Η Υπηρεσία μας, κατόπιν δειγματοληπτικού ελέγχου των εγγράφων του διαγωνισμού, απέστειλε 
στις 22.7.2022 επιστολή στο ΤΑΥ με τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις της επί συγκεκριμένων 
προνοιών. 

Σε σχέση με τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, διαφάνηκε ότι για τον καθορισμό αυτής 
είχε ληφθεί υπόψη μόνο η περίπτωση καθυστέρησης στην εκτέλεση της σύμβασης αρ. ΤΑΥ 
01/2022, η χρονική διάρκεια της οποίας ανερχόταν σε 15 μήνες, με επιπλέον 18 μήνες ως Περίοδο 
Ευθύνης Ελαττωμάτων. Δεν φαινόταν όμως να λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση της ενωρίτερης 
συμπλήρωσης του Έργου, κάτι που ενδέχεται να γίνει, αφού παρέχεται η δυνατότητα στον Ανάδοχο 
της σύμβασης με αρ. ΤΑΥ 01/2022 (Εργολάβος Κατασκευής) να ολοκληρώσει το Έργο έως και τρεις 
μήνες νωρίτερα από τους 15 μήνες, και να επωφεληθεί της πρόσθετης πληρωμής (bonus) που 
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προνοείται στη σύμβαση. Άποψη της Υπηρεσίας μας ήταν ότι θα έπρεπε να αναδιατυπωθεί ο 
ορισμός της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης, προκειμένου να συμπεριλαμβανόταν σε 
αυτόν και η περίπτωση της ενωρίτερης συμπλήρωσης του Έργου. 

Παρατηρήσαμε ότι μία εκ των απαιτήσεων που έπρεπε να πληρούν οι οικονομικοί φορείς για να 
μπορούν να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, ήταν ότι θα έπρεπε κατά τα τελευταία 
δέκα έτη να έχουν ολοκληρώσει μελέτη, μέχρι το στάδιο οριστικής μελέτης εφαρμογής, για την 
κατασκευή τουλάχιστον ενός Έργου «παρόμοιας φύσης» και ίδιας κατηγορίας με το παρόν Έργο. 
Ο υπό αναφορά διαγωνισμός, πέρα από την επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών, 
περιλαμβάνει και την έγκριση της μελέτης εφαρμογής. Παρά το γεγονός ότι περιορίζεται στην 
έγκριση και όχι στην εκπόνηση της μελέτης αυτής καθαυτής, αφού η συγκεκριμένη εργασία 
αποτέλεσε μέρος του αντικειμένου του διαγωνισμού με αρ. ΤΑΥ 01/2022, και κατ’ επέκταση 
αποτελεί υποχρέωση του Εργολάβου Κατασκευής, διαπιστώσαμε ότι η πιο πάνω απαίτηση 
περιλήφθηκε αυτούσια και στους δύο αυτούς διαγωνισμούς. 

Παρατηρήσαμε επίσης ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής που είχαν καθοριστεί στον παρόντα 
διαγωνισμό ήταν δυσανάλογα αυστηρές/υπερβολικές συγκριτικά με τις απαιτήσεις του 
διαγωνισμού αρ. ΤΑΥ 01/2022, ακόμη και μετά την τροποποίηση κάποιων εξ αυτών, με ορατό τον 
κίνδυνο περιορισμού της ευρύτητας συμμετοχής και της ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού στη 
διαγωνιστική διαδικασία. Συγκεκριμένα, η Ομάδα Έργου ήταν πολυπληθέστερη (οκτώ άτομα) σε 
σχέση με αυτήν που απαιτήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού με αρ. ΤΑΥ 01/2022 για τη μελέτη 
και την κατασκευή του Έργου (δύο άτομα), ενώ και οι απαιτήσεις που είχαν τεθεί σε σχέση με τα 
έτη μεταπτυχιακής επαγγελματικής εμπειρίας των Βασικών Εμπειρογνωμόνων ήταν κατά πολύ 
μεγαλύτερες. Ενδεικτικό της αυστηρότητας στις αρχικές, τουλάχιστον, απαιτήσεις που είχαν 
καθοριστεί για τους Βασικούς Εμπειρογνώμονες, είναι ότι αυτή είχε υποδειχθεί και από 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ο οποίος επισήμανε επίσης ότι θα ήταν αδύνατο να 
χρησιμοποιηθεί προσωπικό από την Κύπρο.  

Ζητήσαμε επίσης επεξηγήσεις, μεταξύ άλλων, αναφορικά με την κοστολόγηση (προνοητικό ποσό) 
και τις ώρες απασχόλησης των τριών Βασικών Εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα εργάζονταν εκτός 
του κανονικού ωραρίου, εάν προέκυπτε τέτοια ανάγκη, καθώς και σχετικά με τις επιβαλλόμενες 
ρήτρες στον Ανάδοχο σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης. 

Το ΤΑΥ, στην επιστολή του ημερ. 11.7.2022 με την οποία μας απέστειλε τα έγγραφα του 
διαγωνισμού, μας ανέφερε ότι η προκήρυξή του έγινε με τη μέθοδο της επισπευσμένης 
διαδικασίας λόγω του εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα του, αφού η σύμβαση με αρ. ΤΑΥ 01/2022 
για τη μελέτη και την κατασκευή του Έργου αναμενόταν να υπογραφεί εντός Ιουλίου του 2022 και 
δεν έπρεπε να υπάρξει σημαντικό χρονικό διάστημα χωρίς ουσιαστική/ενδελεχή επίβλεψη του 
Έργου. Επί του σημείου αυτού, αναφέραμε ότι η απόφαση για την ανάθεση της σύμβασης αρ. ΤΑΥ 
01/2022 για τη μελέτη και την κατασκευή του Έργου, λήφθηκε από το ΣΠ του ΥΓΑΑΠ στις 31.5.2022 
και δεν φαινόταν να είχε έκτοτε προκύψει οποιοσδήποτε ουσιαστικός λόγος (π.χ. υποβολή 
προσφυγής στην ΑΑΠ), ο οποίος να προκαλέσει καθυστέρηση ή και αναβολή στη δυνατότητα της 
ΑΑ για την όσο το δυνατό γρηγορότερη υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Διερωτηθήκαμε, ως εκ 
τούτου, για ποιο λόγο είχε καθυστερήσει η υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, με δεδομένη την 
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επανειλημμένως διατυπωμένη θέση του ΤΑΥ για ανάγκη άμεσης υλοποίησης του Έργου, 
λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα είχαν προηγηθεί, με κατάληξη τη λήψη απόφασης για προκήρυξη 
του διαγωνισμού αρ. ΤΑΥ 01/2022 με τη μέθοδο της επισπευσμένης διαδικασίας, καθώς επίσης 
και την απόφαση για συμπερίληψη όρου στη σύμβαση αρ. ΤΑΥ 01/2022 για πρόσθετη πληρωμή 
στον Εργολάβο Κατασκευής για την ενωρίτερη συμπλήρωση του Έργου.  

Επίσης, νοουμένου ότι η σύμβαση αρ. ΤΑΥ 01/2022 θα υπογραφόταν μέχρι το τέλος Ιουλίου του 
2022, και με δεδομένη την παράταση που δόθηκε για την υποβολή των προσφορών έως τις 
2.8.2022, ζητήσαμε πληροφόρηση για τους σχεδιασμούς του ΤΑΥ αναφορικά με την επίβλεψη των 
κατασκευαστικών εργασιών, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο καθυστερούσε η 
κατακύρωση του διαγωνισμού αρ. 29/2022 ή/και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τέλος, 
δεδομένου ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο είχε κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρ. ΤΑΥ 01/2022 
δηλ. ο Εργολάβος Κατασκευής είναι ο υφιστάμενος Ανάδοχος Λειτουργίας της Μονάδας, ζητήσαμε 
πληροφόρηση για τον τρόπο με τον οποίο το ΤΑΥ διασφάλιζε ότι αυτός δεν είχε ήδη ξεκινήσει 
εργασίες στο πλαίσιο της σύμβασης αρ. ΤΑΥ 01/2022 για τη μελέτη και την κατασκευή του Έργου, 
προκειμένου να επωφεληθεί της πρόσθετης πληρωμής για την ενωρίτερη συμπλήρωσή του. 
Αναμένουμε την απάντηση του ΤΑΥ. 

Στις 12.8.2022 υποβλήθηκε μία μόνο προσφορά. Στην Έκθεση η οποία ετοιμάστηκε από την ΕΑ 
καταγράφεται ότι οι τρεις εκ των επτά Βασικών Εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στη Ομάδα 
Έργου από τις θέσεις του Επιβλέποντος Μηχανικού (Υπεύθυνος Σύμβασης Αναδόχου), του Τεχνικού 
Επίβλεψης Κατασκευών και του Τεχνικού Ελέγχου Ποιότητας είχαν προταθεί σε αντίστοιχες, όχι 
όμως ίδιες, θέσεις στην προσφορά που υπέβαλε ο ίδιος προσφοροδότης για τον διαγωνισμό με 
αρ. ΤΑΥ 45/2022 (Β’ Φάση ΧΥΤ Κόσιης) που παρατίθεται στην παράγραφο 5.1.5 πιο πάνω. Επίσης, 
τα ίδια δύο πρόσωπα είχαν προταθεί για τη θέση του τέταρτου Βασικού Εμπειρογνώμονα - 
Τοπογράφου Μηχανικού και για τη θέση του Συντονιστή Μελέτης. Η ΕΑ κατέγραψε στην Έκθεσή 
της ότι, κατά την άποψή της, τα πιο πάνω δεν θα επηρεάσουν την υλοποίηση των καθηκόντων των 
Βασικών Εμπειρογνωμόνων, καθώς οι εργασίες θα εκπονηθούν σε διαφορετικά ωράρια 
(προβλέπονται εργασίες και πέραν του κανονικού ωραρίου), ενώ για τον Συντονιστή Μελέτης 
ανέφερε ότι, αυτός δύναται να συντονίζει περισσότερες από μια Ομάδα ετοιμασίας μελέτης. 

Περαιτέρω, επισήμανε ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικά για τον τρόπο και χρόνο 
απασχόλησης του προσωπικού του και των πάσης φύσεως συνεργατών του στη σύμβαση, ώστε σε 
καμία περίπτωση τα κατασκευαστικά έργα να αφεθούν χωρίς επίβλεψη. Μας ανάφερε επίσης ότι 
επαφίεται στην κρίση του Βασικού Εμπειρογνώμονα ο οποίος θα είναι ο Υπεύθυνος Σύμβασης 
Αναδόχου για την οργάνωση της Ομάδας Έργου σε περίπτωση που ο Ανάδοχος της σύμβασης αρ. 
ΤΑΥ 01/2022 (Εργολάβος Κατασκευής) εργαστεί πέραν του κανονικού καθημερινού ωραρίου, όπως 
αυτό καθορίζεται στις συλλογικές συμβάσεις, και ότι η υποβολή των προσφορών του παρόντος 
διαγωνισμού έγινε πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με αρ. ΤΑΥ 29/2022, 
έτσι ώστε ο προσφοροδότης να διαμορφώσει ανάλογα την Ομάδα Έργου στον παρόντα 
διαγωνισμό. Η ΕΑ σημείωσε επίσης την πρόνοια της σύμβασης η οποία παρέχει το δικαίωμα στον 
Εργοδότη, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, να προβεί στην αξιολόγηση 
οποιουδήποτε μέλους τους προσωπικού του Αναδόχου και με βάση γραπτό και δικαιολογημένο 
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αίτημα, να ζητήσει αντικατάστασή του εάν θεωρήσει ότι δεν αποδίδει επαρκώς ή ότι δεν εκτελεί 
τα καθήκοντα του δυνάμει της σύμβασης.  

Η ΕΑ ανέφερε περαιτέρω ότι το πρόσωπο που δηλώθηκε ως Βασικός Εμπειρογνώμονας στη θέση 
του Τεχνικού Επίβλεψης έχει αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή επαγγελματική πείρα στην Πολιτική 
Μηχανική εννέα έτη και τρεις μήνες αντί δέκα έτη όπως καθορίζεται στις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στον διαγωνισμό. Έκρινε, ωστόσο, ως επουσιώδη την παρατήρηση αυτή 
χαρακτηρίζοντας της ως ασήμαντη απόκλιση, σύμφωνα με τις γενικές αρχές των εγγράφων του 
διαγωνισμού, καθότι δεν επηρεάζει την ποιοτική εκτέλεση της σύμβασης, δεν επηρεάζει την 
έκταση του αντικειμένου της σύμβασης ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα της ΑΑ ή τις υποχρεώσεις του Αναδόχου και δεν θίγει την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των προσφερόντων (σημειώνοντας ότι είναι ο μοναδικός προσφοροδότης), και 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ειδική μεταπτυχιακή εμπειρία σε επίβλεψη τεχνικών ή/ και 
περιβαλλοντικών έργων του εν λόγω προσώπου ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον 
διαγωνισμό.  

Στα πρακτικά της συνεδρίας του ΣΠ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17.8.2022, και στην οποία 
εξετάστηκαν και οι δύο διαγωνισμοί αρ. ΤΑΥ 29/2022 και αρ. ΤΑΥ 45/2022, καταγράφεται ότι σε 
παρατήρηση του Συμβουλίου σχετικά με το θέμα αυτό, η Συντονίστρια απάντησε ότι οι κανονισμοί 
του ΕΤΕΚ απαιτούν ένα χρόνο εργασίας πριν την εγγραφή των Πολιτικών Μηχανικών στο 
Επιμελητήριο και ως εκ τούτου η συνολική μεταπτυχιακή εμπειρία θεωρείται πως υπερκαλύπτεται. 
Το ΣΠ αποφάσισε να υιοθετήσει την εισήγηση της ΕΑ και να αναθέσει τη σύμβαση στον μοναδικό 
προσφοροδότη ο οποίος υπέβαλε προσφορά για το ποσό των €622.400 πλέον ΦΠΑ, με δικαίωμα 
προαίρεσης για ανάθεση επιπλέον υπηρεσιών ύψους €50.000. 

Σύσταση: Το ΥΓΑΑΠ/ΤΑΥ να λαμβάνει μέτρα για την έγκαιρη προκήρυξη των δημόσιων 
διαγωνισμών, ιδίως αυτών που αφορούν στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και έχουν άμεσο 
κοινωνικό αντίκτυπο, και να αποφεύγει, επικαλούμενο τα στενά χρονικά περιθώρια τα οποία 
προκύπτουν λόγω των δικών του λανθασμένων χειρισμών, να υιοθετεί πρακτικές όπως η 
προκήρυξη διαγωνισμών με επισπευσμένη διαδικασία η οποία αποδεδειγμένα οδηγεί στη μη 
εξασφάλιση ικανοποιητικής ευρύτητας συμμετοχής και ανάπτυξης συνθηκών υγιούς 
ανταγωνισμού. 

5.2.4 Χρησιμοποίηση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση για την αγορά/προμήθεια/εγκατάσταση καινούριου τεμαχιστή 
ογκωδών και πώληση υφιστάμενου κατεστραμμένου από πυρκαγιά τεμαχιστή 

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται σε επιστολή του ΤΑΥ ημερ. 21.2.2022 προς τη Νομική Υπηρεσία, 
ο τεμαχιστής ογκωδών αποβλήτων τοποθετήθηκε στη Μονάδα ΟΕΔΑ Πεντακώμου στα μέσα του 
2017 και παρέμεινε για ενάμιση χρόνο εκτός λειτουργίας, έως ότου διευθετηθεί από δήμους και 
κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού η συγκομιδή του ρεύματος των ογκωδών αποβλήτων. Ο 
τεμαχιστής χρησιμοποιήθηκε για εννέα μήνες (Ιανουάριος 2019 - Σεπτέμβριος 2019) προτού 
καταστραφεί από πυρκαγιά, η οποία προκλήθηκε από εύφλεκτο υλικό που υπήρχε στο φορτίο 
οχήματος του Δήμου Λεμεσού, το οποίο μετέφερε ογκώδη απόβλητα στη Μονάδα. 



 EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΑΑΠ/03/2022 

 
 

73 
 

Σύμφωνα με έκθεση της κατασκευάστριας/προμηθεύτριας εταιρείας τον Οκτώβριο του 2019, το 
κόστος επιδιόρθωσης του τεμαχιστή ανερχόταν στις €140.000 και η αξία του πριν τη ζημιά (residual 
value) σε €120.000. Κατά τη διαδικασία επιθεώρησης/ελέγχου του εν λόγω τεμαχιστή στις 
11.12.2020, διαπιστώθηκε ότι αγοράστηκε καινούριος γύρω στις €210.000, εξαιρουμένων των 
εξόδων μεταφοράς και εγκατάστασής του. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη, το κόστος αγοράς 
καινούριου τεμαχιστή, με τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στη σύμβαση και με 
ενσωμάτωση μαγνητών που δεν διέθετε ο υφιστάμενος, κυμαινόταν γύρω στις €245.000.  

Η ασφαλιστική εταιρεία υιοθέτησε την εκτίμηση της προμηθεύτριας εταιρείας, η οποία υπολόγισε 
την αξία του τεμαχιστή πριν την καταστροφή σε €120.000, ενώ με την πάροδο δύο ετών, 
θεωρήθηκε ότι ο τεμαχιστής έχασε περαιτέρω €10.000 ανά έτος από την εκτιμημένη του αξία. Ο 
Εργοδότης (ΤΑΥ) έκρινε τόσο το εκτιμημένο ποσό επιδιόρθωσης, όσο και το ποσό της 
υπολειμματικής αξίας μη αντιπροσωπευτικά, ζητώντας από την ασφαλιστική εταιρεία 
αναθεώρησή τους. Η εταιρεία, ωστόσο, δεν προχώρησε σε αναθεώρηση των ποσών αυτών, 
προτείνοντας στον Εργοδότη την καταβολή ποσού αποζημίωσης/ασφαλιστικής κάλυψης ύψους 
€85.000, χωρίς να ληφθεί υπόψη η εναπομένουσα αξία (salvage), η οποία ανερχόταν τότε σε 
περίπου €15.000. Ο Εργοδότης, με πλήρη επιφύλαξη των δικαιωμάτων του, ζήτησε και πάλι όπως 
τύχουν αναθεώρησης τα ποσά αυτά, με την εταιρεία να παραμένει στην αρχική της θέση. Εν τέλει, 
ο Εργοδότης στις 29.3.2021 αποδέχθηκε γραπτώς την καταβολή του ποσού των €85.000, παρόλο 
που στην επιστολή του ανέφερε ότι η πρόταση της εταιρείας δεν τον έβρισκε σύμφωνο. 

Κατόπιν επιτόπου επιθεώρησης/διαγνωστικού ελέγχου του κατεστραμμένου τεμαχιστή από την 
κατασκευάστρια/προμηθεύτρια εταιρεία στα μέσα Οκτωβρίου του 2021, στην παρουσία του 
Εργοδότη, αποφασίστηκε όπως το ΤΑΥ προχωρήσει στην αγορά καινούριου τεμαχιστή, λόγω της 
μικρής διαφοράς που υπήρχε μεταξύ του κόστους επιδιόρθωσης του υφιστάμενου τεμαχιστή και 
της αντικατάστασής του με καινούριο, με τον χρόνο εγγύησης στη δεύτερη περίπτωση να είναι 
μεγαλύτερης διάρκειας. 

Ως εκ των πιο πάνω, αποφασίστηκε να γίνει χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, με την εταιρεία να αναλαμβάνει να αγοράσει τον μηχανολογικό 
εξοπλισμό του τεμαχιστή, οποίος παρέμεινε αναλλοίωτος μετά την πυρκαγιά, με καθορισμό 
ενδεικτικής τιμής €30.000, η οποία θα τύγχανε διαπραγμάτευσης μεταξύ ΤΑΥ και εταιρείας. Το ΤΑΥ 
στις 16.12.2021 ζήτησε την έγκριση του ΣΠ του ΥΓΑΑΠ για χρησιμοποίηση της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για την αγορά καινούριου τεμαχιστή και την 
πώληση στον ίδιο οικονομικό φορέα του υφιστάμενου κατεστραμμένου, λόγω πυρκαγιάς, αντί της 
επιδιόρθωσης αυτού, στη βάση εκτίμησης δαπάνης ύψους €224.300. 

Η Υπηρεσία μας χωρίς να σχολιάσει το θέμα της απόφασης για την αντικατάσταση του τεμαχιστή, 
το μεγάλο χρονικό διάστημα που είχε παρέλθει από την πυρκαγιά και την εκτίμηση κόστους, 
κατέγραψε, σε επιστολή της ημερ. 3.1.2022, την έκπληξή της σε σχέση με τη σπουδή που επέδειξε 
το ΤΑΥ να προχωρήσει με την υπό αναφορά εισήγηση/διαδικασία, ωσάν και η ευθύνη για το 
συμβάν και η υποχρέωση για την αποκατάσταση της βλάβης από την πυρκαγιά, ανήκαν στον 
Εργοδότη, απαλλάσσοντας τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του και μεταθέτοντας στους ώμους του 
φορολογούμενου πολίτη ευθυνών και κινδύνων που δεν του ανήκουν. 
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Η Υπηρεσία μας ανέφερε ότι οι όροι του Συμβολαίου Λειτουργίας της Μονάδας καθιστούν σαφές 
ότι η ευθύνη για τη ζημιά που προκλήθηκε από την πυρκαγιά ανήκει αποκλειστικά στον Ανάδοχο, 
επισημαίνοντας ότι αν ο Ανάδοχος έχει την άποψη ότι ο Δήμος Λεμεσού είχε συγκεκριμένο 
καθήκον επιμέλειας και ότι ενήργησε αμελώς και ότι η αμέλεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόκληση της πυρκαγιάς, και ότι συντρέχουν λόγοι για να στραφεί αστικώς εναντίου του Δήμου 
για ανάκτηση τυχόν ζημιάς που, όχι εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου, δεν θα έχει καλύψει η 
ασφαλιστική εταιρεία, αυτό είναι δικό του θέμα και σε καμία περίπτωση δεν αφορά την ΑΑ. 

Το ΤΑΥ στην προαναφερθείσα επιστολή του ημερ. 21.2.2022, αφού παρέθεσε το χρονικό των 
γεγονότων ως καταγράφηκε πιο πάνω, και τις θέσεις του ίδιου του Τμήματος, του Αναδόχου και 
της ασφαλιστικής εταιρείας, καθώς και τους σχετικούς όρους του Συμβολαίου Λειτουργίας, ζήτησε 
γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία, θέτοντας της διάφορα ερωτήματα, μεταξύ των οποίων τα 
πιο κάτω: 

α. αν θεωρείται ότι το ποσό της αποζημίωσης υπολογίζεται σύμφωνα με την εκτίμηση της αξίας 
του ασφαλιζόμενου μηχανήματος πριν την απώλεια/ζημιά που προκλήθηκε, γιατί η εκτίμηση 
τόσο της ασφαλιστικής εταιρείας, όσο και της προμηθεύτριας εταιρείας κυμάνθηκε τόσο 
χαμηλά,  

β. αν θεωρείται εξωπραγματικό η αρχική αξία του τεμαχιστή (€250.000) να υποτιμηθεί πέραν 
του 50% με την πάροδο περίπου 2,5 χρόνων (1,5 χρόνο χωρίς λειτουργία και 9 μήνες σε 
λειτουργία), 

γ. εάν θα μπορούσε ο Εργοδότης να ζητήσει αναθεώρηση της εκτίμησης της αξίας του 
μηχανήματος κατόπιν της επιτόπου επιθεώρησης/διαγνωστικού ελέγχου, δεδομένου ότι η 
εκτίμηση βασίστηκε σε φωτογραφικό υλικό (που το Τμήμα παραδέχθηκε ότι πρόκειται για 
λανθασμένη πρακτική) ή εάν θεωρείται πλέον δεδομένο και 

δ. σε σχέση με τη διαφωνία μεταξύ των μερών κατά πόσο ισχύουν οι όροι της σύμβασης βάσει 
των οποίων η ασφάλεια αυτή θα πρέπει να έχει όριο ασφαλιζόμενου ποσού όχι μικρότερο 
της πλήρους αξίας αντικατάστασης των μηχανημάτων του Αναδόχου, όπου σε αυτήν την 
περίπτωση η ασφαλιστική εταιρεία θα έπρεπε να είχε καταβάλει ποσό για πλήρη 
αντικατάσταση του μηχανήματος, ενώ στην πραγματικότητα κατέβαλε ποσό €85.000 υπό την 
προϋπόθεση ότι η υπολειμματική αξία του τεμαχιστή υπολογίσθηκε στις €110.000 και ότι 
υπάρχει αφαιρετέο ποσό €25.000. 

Καταλήγοντας, το ΤΑΥ έθεσε το ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία, ποιο μέρος (Ανάδοχος, Συμβούλιο 
ΟΕΔΑ Λεμεσού ή Εργοδότης) θα επωμιζόταν το κόστος της διαφοράς των €114.000 (€224.000 - 
€110.000), σε περίπτωση που τα πιο πάνω τύγχαναν πλήρους εφαρμογής. 

Η Νομική Υπηρεσία, αφού πρώτα ζήτησε και έλαβε γραπτώς διευκρινήσεις από το ΤΑΥ, σε 
απαντητική της επιστολή ημερ. 8.9.2022 σημείωσε ότι η διαπραγμάτευση με την ασφαλιστική 
εταιρεία σχετικά με την επιδιόρθωση και/ή αντικατάσταση του τεμαχιστή και η αποδοχή 
οποιουδήποτε ποσού προσφερόταν ως ασφαλιστική κάλυψη, θα έπρεπε να είχε γίνει από τον 
Ανάδοχο και όχι από τον Εργοδότη. Αυτό, καθότι όπως προκύπτει από τους όρους του Συμβολαίου 
Λειτουργίας, ο Ανάδοχος οφείλει να ασφαλίζει τον μηχανικό εξοπλισμό έναντι οποιασδήποτε 
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απώλειας ή ζημιάς και οποιαδήποτε ποσά δεν ανακτηθούν από τους ασφαλιστές θα βαρύνουν τον 
ίδιο, καθώς επίσης, όπως προκύπτει από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αυτός είναι ο κύριος 
συμβαλλόμενος/ασφαλιζόμενος και αυτός καταβάλλει το ασφάλιστρο. 

Παρά ταύτα, ανέφερε η Νομική Υπηρεσία, αφ' ης στιγμής το ΤΑΥ αποφάσισε και/ή ανάλαβε το ίδιο 
τη διαπραγμάτευση, θα έπρεπε να ήταν πολύ προσεκτικό και εάν δεν συμφωνούσε με το 
προτεινόμενο για αποζημίωση ποσό θα έπρεπε να ζητούσε εκτίμηση από ανεξάρτητο τρίτο 
εμπειρογνώμονα και να μην αποδεχόταν το προτεινόμενο ποσό και σίγουρα να μην υπέγραφε το 
έντυπο απαλλαγής της ασφαλιστικής εταιρείας. Η θέση του Τμήματος ότι η αποδοχή του ποσού 
αποζημίωσης έγινε με πλήρη επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Εργοδότη, καταρρίπτεται και/ή 
αναιρείται από το γεγονός ότι υπέγραψε το έντυπο απαλλαγής της ασφαλιστικής εταιρείας. 
Δεδομένης λοιπόν της αποδοχής του ποσού και της υπογραφής του εντύπου απαλλαγής, δεν 
υπήρχε πλέον περιθώριο νέας διαπραγμάτευσης και/ή επαναδιαπραγμάτευσης με την 
ασφαλιστική εταιρεία. 

Αυτό που θα μπορούσε και θα έπρεπε να κάνει το Τμήμα έστω και μετέπειτα, ανέφερε η Νομική 
Υπηρεσία, ήταν να ζητήσει εκτίμηση της αξίας του τεμαχιστή πριν και μετά την πυρκαγιά και την 
επακόλουθη ζημιά, ώστε να διαπιστωθεί εάν το ποσό των €85.000 που καταβλήθηκε από την 
ασφαλιστική εταιρεία συνάδει ή ανταποκρίνεται στην υπολειμματική αξία του τεμαχιστή, δηλαδή 
στη διαφορά που προκύπτει από την αξία του τεμαχιστή πριν την πυρκαγιά αφαιρετέας της 
εναπομείνασας αξίας (salvage value), και εάν δεν συνάδει ή ανταποκρίνεται σε αυτήν, να ζητηθεί 
και/ή ανακτηθεί η διαφορά από τον Ανάδοχο. Και τούτο, διότι σύμφωνα με τους όρους του 
Συμβολαίου Λειτουργίας και τα όσα το ΤΑΥ κατέγραψε σε επιστολή του ημερ. 3.8.2022 ως 
απάντηση στα διευκρινιστικά ερωτήματα που του υπέβαλε η Νομική Υπηρεσία γραπτώς στις 
25.7.2022, είναι σαφές ότι την ευθύνη να επανορθώσει τη ζημιά που προκλήθηκε από την 
πυρκαγιά στον τεμαχιστή έχει ο Ανάδοχος. 

Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, αν το ασφαλιστήριο που επέλεξε να κάνει και/ή υπέβαλε ο 
Ανάδοχος περιέχει απαλλαγές και/ή αφαιρετέα ποσά (excess), αυτό δεν αφορά τον Εργοδότη και 
δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη και/ ή τη συμβατική του υποχρέωση να επανορθώσει 
πλήρως τη ζημιά του Εργοδότη, όπως θα συμφωνηθεί και/ή αποδειχθεί. Αν ο Ανάδοχος έχει την 
άποψη ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς αλλά ότι ευθύνεται ο Δήμος 
Λεμεσού, αυτό και πάλι δεν επηρεάζει τις ρητές συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι του 
Εργοδότη. 

Η Νομική Υπηρεσία σημείωσε ότι το σύνηθες μέτρο αποζημίωσης, όποτε γίνεται δεκτό ότι ένα 
αντικείμενο καταστράφηκε ολοσχερώς ή είναι ασύμφορη η επιδιόρθωσή του, είναι η επιδίκαση 
του ποσού της διαφοράς μεταξύ της αξίας του αντικειμένου πριν την επέλευση του ζημιογόνου 
γεγονότος και της τιμής που μπορεί να πωληθεί μετά από αυτό. Σκοπός της αποζημίωσης είναι η 
αποκατάσταση του ζημιωθέντος στην κατάσταση που βρισκόταν αν δεν συνέβαινε το ζημιογόνο 
γεγονός. Επομένως, αναφέρει η Νομική Υπηρεσία, εάν το ΤΑΥ για τους λόγους που αναφέρει στην 
επιστολή του ημερομηνίας 21.2.2022, έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην αγορά καινούριου 
τεμαχιστή, τότε το κόστος της διαφοράς μεταξύ της υπολειμματικής αξίας του κατεστραμμένου 
τεμαχιστή και της αξίας του καινούριου τεμαχιστή, θα πρέπει να το επωμισθεί το ίδιο. 
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Σε σχέση με το ζήτημα της δέσμευσης που δόθηκε από τον Δήμαρχο προς τον Υπουργό του ΥΓΑΑΠ 
ότι θα καταβάλουν στο ΤΑΥ το ποσό των €25.000 ως η συνεισφορά τους, άποψη της Νομικής 
Υπηρεσίας είναι ότι θα πρέπει να εξεταστεί αφού ξεκαθαρίσει κατά πόσο και σε ποιο βαθμό θα 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ο Ανάδοχος, επισημαίνοντας ότι σε κάθε περίπτωση, 
οποιοδήποτε ποσό τελικά εισπραχθεί από το ΤΑΥ ως συνεισφορά του Δήμου, αυτό θα πρέπει να 
γίνει με πλήρη επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Τμήματος. 

Στο μεταξύ, με αφορμή άλλη πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στη Μονάδα ΟΕΔΑ Πεντακώμου στις 
15.7.2022, η Υπηρεσία μας με επιστολή της ημερ. 22.7.2022 ζήτησε από το ΤΑΥ επιβεβαίωση εάν 
ίσχυαν ή όχι δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο ότι και στις 19.5.2022 είχε προκληθεί πυρκαγιά 
στον ίδιο χώρο (πέρα από την πυρκαγιά η οποία προκλήθηκε στις 11.6.2022 σε παρακείμενο χώρο 
φύλαξης ελαστικών προς ανακύκλωση), και πληροφόρηση, σε κάθε περίπτωση, για τα ακόλουθα: 

α. ποια ήταν η αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς, από ποιο σημείο της Μονάδας ξεκίνησε, και 
κατά πόσο αυτή προκλήθηκε από αμέλεια του Αναδόχου, 

β. ποιες ζημιές είχαν τυχόν προκληθεί, και σε περίπτωση που αυτό ίσχυε, ποιος ήταν ο 
αναμενόμενος χρόνος και κόστος αποκατάστασής τους, 

γ. σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ή και επρόκειτο να προβεί ο Ανάδοχος (ή και ο Εργοδότης) για 
αποκατάσταση τυχόν ζημιών που είχαν προκληθεί, 

δ. ποια μέτρα ασφαλείας έπρεπε να λαμβάνει ο Ανάδοχος της σύμβασης για αποφυγή 
πρόκλησης πυρκαγιών και αν αυτά τηρούνταν, 

ε. σε ποιες ενέργειες προβλέπεται στη σύμβαση ότι θα έπρεπε να προβεί ο Ανάδοχος της 
σύμβασης και σε ποιες ενδεχομένως το ΤΑΥ, ως ο Εργοδότης, σε περίπτωση πυρκαγιάς, 

στ. σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο Ανάδοχος (ή και ο Εργοδότης) για την κατάσβεση της 
πυρκαγιάς και 

ζ. εάν στη σύμβαση προβλέπονται κυρώσεις προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση πυρκαγιάς, ποιες 
είναι αυτές και πώς προτίθετο το ΤΑΥ να τις επιβάλει. 

Η Υπηρεσία μας έκτοτε δεν έχει λάβει απάντηση από το ΤΑΥ. 

Σύσταση: Το ΤΑΥ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ανακτήσει τα ποσά τα 
οποία δικαιούται ως αποζημίωση για την καταστροφή του τεμαχιστή ογκωδών αντικειμένων, 
ως οι υποδείξεις στη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας. 

Τον Νοέμβριο του 2022, η Διευθύντρια του ΤΑΥ μας ανέφερε ότι λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις 
της Υπηρεσίας μας και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Τμήματος, καθότι παρατηρείται σοβαρή 
υποστελέχωσή του, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες/διαδικασίες, έτσι ώστε να μην 
παρατηρείται καθυστέρηση στη δημοσίευση των διαγωνισμών που αφορούν στη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων.  

Επιπρόσθετα μας ανέφερε ότι θα παρακολουθεί αυστηρότερα τη σύμβαση αρ. ΥΠΕΣ 2/2013 που 
αφορά στη λειτουργία της Μονάδας ΟΕΔΑ Πεντακώμου και ταυτόχρονα σημείωσε ότι κατά 
καιρούς έχει προχωρήσει σε σχετικές υποδείξεις στον Ανάδοχο για συμμόρφωσή του με τις 



 EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΑΑΠ/03/2022 

 
 

77 
 

συμβατικές του υποχρεώσεις, σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μείγματος του 
παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου SRF/RDF, προχωρώντας και στις ανάλογες αποκοπές, όπου 
επιβαλλόταν. Σε σχέση με το ζήτημα του τεμαχιστή ογκωδών, μας ανέφερε ότι ήδη το Τμήμα 
διερευνά το ζήτημα.  

Αξιολογώντας τις θέσεις της Διευθύντριας του ΤΑΥ, η Υπηρεσία μας παρατηρεί ότι επί της ουσίας 
των παρατηρήσεων μας δεν μας έχουν δοθεί οι απαραίτητες επεξηγήσεις/θέσεις του Τμήματος γι’ 
αυτές. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας διατηρεί τις θέσεις/παρατηρήσεις της, όπως έχουν 
καταγραφεί στην παρούσα Έκθεση.  

5.3 Αρ. Διαγωνισμού ΤΑΥ 10/2013 – Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία του 
Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων και συναφών εργασιών στην Άχνα 

Στην Ετήσια Έκθεση 2013 της Υπηρεσίας μας, υποβάλαμε συστάσεις στον Διευθυντή του ΤΑΥ για 
τη συμπερίληψη ορισμένων προνοιών στα έγγραφα του διαγωνισμού για σκοπούς ανάπτυξης 
υγιούς ανταγωνισμού και αποφυγής αποκλεισμού προσφοροδοτών εξαιτίας επουσιωδών 
παραλείψεων τους. Επίσης, συστήσαμε στο Τμήμα να υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές για την 
ετοιμασία των εγγράφων των διαγωνισμών που προκηρύσσει, ώστε να διευρύνεται ο 
ανταγωνισμός και να αποτρέπονται φραγμοί και στρεβλώσεις.  

Τον Οκτώβριο του 2013, ο Διευθυντής του ΤΑΥ μας πληροφόρησε ότι οι συστάσεις της Υπηρεσίας 
μας υιοθετήθηκαν από το Τμήμα.  

Τον Νοέμβριο του 2013, υποβλήθηκαν εννέα προσφορές, με την τιμή των τριών χαμηλότερων 
έγκυρων προσφοροδοτών να κυμαίνεται από €44,31 εκ. μέχρι €55,89 εκ., δηλαδή με τιμές 
σημαντικά χαμηλότερες από την εκτιμώμενη αξία των €74 εκ.. Μετά την απόφαση του ΣΠ για την 
κατακύρωση του διαγωνισμού, τον Ιούλιο του 2014 καταχωρήθηκαν τρεις προσφυγές στην ΑΑΠ, 
εκ των οποίων η μία εξ αυτών πέτυχε, με αποτέλεσμα η απόφαση κατακύρωσης να ακυρωθεί.  

Στη συνέχεια τo ΣΠ αποφάσισε να ζητήσει από την ΑΑ την υποβολή επιστολής στον Γενικό 
Εισαγγελέα και στον Αρχηγό της Αστυνομίας για οδηγίες χειρισμού του θέματος σε σχέση με 
δημοσιεύματα στον εγχώριο τύπο πώς εταιρείες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό ενδεχομένως 
να διέπραξαν σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.  

Ταυτόχρονα ο επιτυχών προσφοροδότης καταχώρησε προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο (ΔΔ) 
τον Μάρτιο του 2015 κατά της πιο πάνω απόφασης της ΑΑΠ.  

Μετά τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, το ΣΠ αποφάσισε εκ νέου την ανάθεση του 
διαγωνισμού στον ίδιο επιτυχόντα προσφοροδότη. Ως αποτέλεσμα, καταχωρήθηκαν εκ νέου τρεις 
προσφυγές στην ΑΑΠ από τους ίδιους οικονομικούς φορείς που είχαν υποβάλει προσφυγή και την 
πρώτη φορά, εκ των οποίων οι δύο εξ αυτών πέτυχαν, με αποτέλεσμα η απόφαση κατακύρωσης 
να ακυρωθεί.  

Εναντίον της ακυρωτικής απόφασης της ΑΑΠ καταχωρήθηκε προσφυγή στο ΔΔ από τον επιτυχόντα 
προσφοροδότη.  
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Στη συνέχεια, το ΣΠ αποφάσισε την κατακύρωση του διαγωνισμού σε άλλο οικονομικό φορέα, με 
αποτέλεσμα την καταχώρηση δύο προσφυγών στην ΑΑΠ, οι οποίες πέτυχαν εκ νέου την ακύρωση 
της απόφασης κατακύρωσης.  

Η νομιμότητα της απόφασης της ΑΑΠ αμφισβητήθηκε στη συνέχεια από τον επιτυχόντα 
προσφοροδότη με προσφυγές που υπέβαλε.  

Στη συνέχεια το ΣΠ αποφάσισε την ανάθεση του διαγωνισμού στον ίδιο επιτυχόντα 
προσφοροδότη. Ως αποτέλεσμα, καταχωρήθηκαν δύο νέες προσφυγές στην ΑΑΠ τον Σεπτέμβριο 
του 2016. Παράλληλα, το ΔΔ εξέδωσε ακυρωτική απόφαση για την απόφαση της ΑΑΠ, καθότι στη 
σύνθεση της ΑΑΠ μετείχε μέλος που κρίθηκε ότι θα έπρεπε να απέχει. Ως εκ τούτου η ΑΑ ζήτησε 
την ανανέωση της εγγυητικής του προσφέροντα στον οποίο είχε κατακυρωθεί αρχικά ο 
διαγωνισμός, ο οποίος όμως δεν ανταποκρίθηκε, με αποτέλεσμα να απορριφθεί τελικά η 
προσφορά του ως απαράδεκτη. Έτσι στον διαγωνισμό παρέμειναν μόνο δύο οικονομικοί φορείς.  

Η ΑΑΠ εξέδωσε στη συνέχεια ακυρωτική απόφαση για τις τελευταίες προσφυγές που υποβλήθηκαν 
τον Σεπτέμβριο του 2016. Επιπρόσθετα, το 2019 το ΔΔ αποφάσισε όπως απορρίψει την προσφυγή 
του πρώτου επιτυχόντα προσφοροδότη. Επίσης, το 2019 το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε 
απόφαση για τρεις εφέσεις που είχαν υποβληθεί, αποφασίζοντας ότι η απόφαση της ΑΑΠ έχασε 
την εκτελεστότητά της και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να απορριφθεί. Με βάση την απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, η Νομική Υπηρεσία ανάφερε στον Διευθυντή του Τμήματος ότι δεν 
βρίσκεται πλέον σε ισχύ το εύρημα για την κακή σύνθεση της ΑΑΠ. Επιπρόσθετα, αποσύρθηκαν 
όλες οι υπόλοιπες προσφυγές στο ΔΔ για αποφάσεις που είχε λάβει η ΑΑΠ.  

Ως εκ τούτου, η ΑΑ προχώρησε στην αξιολόγηση των δύο οικονομικών φορέων που είχαν απομείνει 
στον διαγωνισμό. Κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, υποβλήθηκε ανώνυμη επιστολή 
στο Τμήμα αναφέροντας την κακή οικονομική κατάσταση του υποστηρικτικού φορέα του 
χαμηλότερου οικονομικού φορέα, η οποία όμως δεν λήφθηκε υπόψη στην αξιολόγηση καθότι με 
βάση προηγούμενη απόφαση της ΑΑΠ τα στοιχεία που αφορούν τον υποστηρικτικό φορέα δεν 
αφορούν τον ουσιώδη χρόνο της διαδικασίας των προσφορών.  

Η ΕΑ αποφάσισε όπως στην περίπτωση που διαφανούν θέματα που αναφέρονται στην ανώνυμη 
επιστολή, θα αντιμετωπιστούν στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης. Ταυτόχρονα, ο δεύτερος 
οικονομικός φορέας εξέφρασε την πρόθεσή του για την καταχώρηση προσφυγής στην ΑΑΠ στην 
περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον χαμηλότερο οικονομικό φορέα.  

Η ΕΑ εισηγήθηκε στο ΣΠ τον Απρίλιο του 2020 την κατακύρωση της προσφοράς στον χαμηλότερο 
οικονομικό φορέα, έναντι του ποσού των €44.306.784 πλέον ΦΠΑ, με τη δέσμευση ότι πριν την 
υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγύηση πιστής εκτέλεσης για τα πρώτα δέκα χρόνια της 
περιόδου λειτουργίας και συντήρησης, διπλάσιας αξίας από αυτή που αναφέρεται στα έγγραφα 
διαγωνισμού, ενδεχομένως για να καλυφθούν οι ανησυχίες που υπήρχαν σε σχέση με την 
οικονομική κατάσταση του υποστηρικτικού φορέα του χαμηλότερου οικονομικού φορέα.  

Παρατηρήσαμε ότι το ποσό των €44.306.784 πλέον ΦΠΑ περιλαμβάνει σημαντικά χαμηλότερη 
τιμολόγηση ύψους €8.366.635 (Design – Build) και €20.472.582 (Operation Service) από τα 
αντίστοιχα ποσά της εκτιμώμενης δαπάνης, με αποτέλεσμα να προκύπτουν εύλογες ανησυχίες ως 
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προς την ποιότητα υπηρεσιών που ενδεχομένως θα προσφερθούν από τον Ανάδοχο, και για τον 
σκοπό αυτό θα χρειάζεται συνεχώς προσεκτική και επιμελής διαχείριση της σύμβασης εκ μέρους 
της ΑΑ για να διασφαλιστεί το επίπεδο υπηρεσιών που έχει προδιαγραφεί στους όρους και τις 
πρόνοιες των εγγράφων της σύμβασης. 

Στη συνέχεια το ΣΠ αποφάσισε ομόφωνα στις 22.5.2020 την κατακύρωση του διαγωνισμού στον 
χαμηλότερο και μοναδικό οικονομικό φορέα που πληρούσε όλες τις απαιτήσεις των εγγράφων του 
διαγωνισμού για το συνολικό ποσό των €44.306.784 πλέον ΦΠΑ.   

Ο Ανάδοχος απέστειλε επιστολή στο ΤΑΥ τον Ιούλιο του 2020 αναφέροντας ότι, εάν προσκομίσει 
πρόσθετη εγγύηση για την περίοδο Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου, η οποία υπολογίζει να 
κοστίσει περίπου €500.000, θα διεκδικήσει την πληρωμή του συνεπαγόμενου πρόσθετου κόστους. 
Επιπρόσθετα ανέφερε ότι σε περίπτωση που το ΤΑΥ επιμένει στη θέση του για τον διπλασιασμό 
του ποσού της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης θα προσκομίσει την Εγγύηση, με την προϋπόθεση ότι 
το ΤΑΥ θα αποζημιώσει για το συνεπαγόμενο πρόσθετο κόστος τον Ανάδοχο. 

Το ΤΑΥ ενημέρωσε άμεσα τον Ανάδοχο ότι δεν συμφωνεί με την πιο πάνω θέση του, καθώς όλες 
οι αποφάσεις του ΣΠ στηρίζονταν πλήρως στους όρους του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, αποφάσισε 
τον διπλασιασμό της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης για τα πρώτα 10 χρόνια της περιόδου Λειτουργίας 
και Συντήρησης.  

Ο Ανάδοχος ενημέρωσε το ΤΑΥ τον Αύγουστο του 2020 ότι δεσμεύεται να  προσφέρει για τα πρώτα 
10 χρόνια της περιόδου Λειτουργίας και Συντήρησης, Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης διπλάσιας αξίας 
από αυτήν που αναφέρεται στα έγγραφα διαγωνισμού, ως η πιο πάνω απόφαση, αμφισβητώντας 
όμως ταυτόχρονα την ορθότητα και/ή τη νομιμότητα της εν λόγω απόφασης του Αρμοδίου 
Οργάνου, επιφυλάσσοντας κάθε νόμιμο δικαίωμά του για προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια 
σχετικά με την εξέταση της νομιμότητας και εγκυρότητάς της.  

Τελικά, και μετά από μια οδύσσεια επτά ετών, η σύμβαση υπογράφηκε στις 23.9.2020. 

Σύσταση: Το Τμήμα να εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές για την ετοιμασία των εγγράφων των 
διαγωνισμών που προκηρύσσει ώστε, αφενός, να επιτυγχάνεται ευρύτητα συμμετοχής, υγιής 
ανταγωνισμός και έγκαιρη ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς προβλήματα από 
πρόνοιες ή/και ασάφειες των εγγράφων των διαγωνισμών, και αφετέρου να υποβοηθείται το 
έργο του αρμοδίου Οργάνου αξιολόγησης και κατακύρωσης των διαγωνισμών.  

Η πρακτική αυτή να βοηθά στην αποφυγή αχρείαστων καθυστερήσεων στο στάδιο εκτέλεσης 
των έργων, με την καταβολή αχρείαστων αποζημιώσεων, είτε με τη μορφή απαιτήσεων/ 
διεκδικήσεων, είτε λόγω εκτέλεσης επιπρόσθετων/νέων εργασιών από καθυστερήσεις που 
προκλήθηκαν εξαιτίας της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Το Τμήμα σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε, αφενός, να 
υπολογίζει ορθά την εκτιμώμενη αξία των έργων που προκηρύσσει, και αφετέρου, να μειώνει 
τον κίνδυνο επιτυχίας ενδεχόμενων προσφυγών στην ΑΑΠ από οικονομικούς φορείς.  



 EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΑΑΠ/03/2022 

 
 

80 
 

Τον Νοέμβριο του 2022, η Διευθύντρια του ΤΑΥ μας πληροφόρησε  πως θα ληφθούν  υπόψη όλα 
τα πιο πάνω, αναφέροντας μας ταυτόχρονα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση  υπήρξαν αστάθμητοι 
παράγοντες που κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει.  

Αξιολογώντας τις πιο πάνω θέσεις της Διευθύντριας του ΤΑΥ, η Υπηρεσία μας διατηρεί τις απόψεις/ 
παρατηρήσεις της. 

5.4 Σύμβαση με αρ. ΤΑΥ 04/2013 για τον Σχεδιασμό, Προμήθεια, Κατασκευή, 
Εγκατάσταση, Λειτουργία και Συντήρηση του Σταθμού Επεξεργασίας 
Λυμάτων για την Κοινότητα Αγίων Βαβατσινιάς – Αποκλίσεις στην 
ποιότητα του επεξεργασμένου νερού και δυσλειτουργίες/προβλήματα 
στη λειτουργία του Σταθμού  

Το ΤΑΥ στη Φάση 2 - Λειτουργία και Συντήρηση, για περίοδο εννέα χρόνων ήταν o Τεχνικός 
Σύμβουλος του Εργοδότη, που ήταν το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίων Βαβατσινιάς (ΣΑΑΒ). 
Έγιναν προσπάθειες από το ΤΑΥ καθ’ όλη τη διάρκεια της Φάσης 2 για αντιμετώπιση των διαφόρων 
προβλημάτων που αφορούσαν στην παραγωγή ανακυκλωμένου νερού εκτός προδιαγραφών και 
της επικαλούμενης οχληρίας που προκαλείτο λόγω δυσοσμίας.  Ο Ανάδοχος προέβη σε αριθμό 
διορθωτικών μέτρων, χωρίς όμως ουσιαστικά να μπορέσει να επιλύσει τα προβλήματα του 
Σταθμού και να επιτύχει σε μια σταθερή βάση ικανοποιητικά παραγόμενα αποτελέσματα εντός 
προδιαγραφών.  

Σε συνέχεια της σχετικής παραγράφου που περιλαμβάνεται στην Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας 
με αρ. ΤΑΥ/01/2017 – Έλεγχος Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για το 2016, αναφορικά με τα πιο 
πάνω, σημειώνονται και τα ακόλουθα:  

Σε Εσωτερικό Σημείωμα της Προϊστάμενης της Υπηρεσίας Αποχετεύσεων και Ανακύκλωσης  του 
ΤΑΥ ημερ. 23.7.2018, ζητείτο η άποψη της ΤΕΑΑ για τη διαδικασία που θα έπρεπε το ΤΑΥ να 
ακολουθήσει για τη λύση του συμβολαίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία ανάθεσης για τη 
Φάση 2 είχε υπογραφεί από το ΣΑΑΒ, ενώ το Συμβούλιο δεν είχε παραλάβει τον Σταθμό.  

Η Υπηρεσία μας ζήτησε ενημέρωση για τις ενέργειες του ΤΑΥ για την οριστική επίλυση των 
προβλημάτων που κατ’ επανάληψη υποβάλλονταν από το Κοινοτικό Συμβούλιο, καθώς επίσης την 
υποβολή πλήρους έκθεσης γεγονότων. 

Το ΤΑΥ μας ενημέρωσε ότι, αναλογιζόμενο τις επιπτώσεις από τη δικαστική αντιπαράθεση που θα 
πρόκυπτε σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, απέσυρε την προηγούμενη εισήγησή του για λύση 
της σύμβασης. Η πρόταση του ΤΑΥ για την εξεύρεση συμβιβασμού με τον Ανάδοχο και την 
πραγματοποίηση κατάλληλων τροποποιήσεων στον Σταθμό για την εύρυθμη λειτουργία του, έγινε 
αποδεκτή από το ΣΑΑΒ, υπό την προϋπόθεση να μην αναλάβει το οποιοδήποτε κόστος 
επιδιορθώσεων.  

Στις 10.8.2018, ο Ανάδοχος με επιστολή του Νομικού του Συμβούλου προς το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Αγίων Βαβατσινιάς, τερμάτισε μονομερώς τη Σύμβαση και αποχώρησε από τον Σταθμό. 
Παράλληλα απέστειλε πίνακα με τις οφειλές που θεωρούσε πληρωτέες για τη Φάση 2 μέχρι τις 
5.8.2018. 
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Ακολούθησε συνάντηση τον Ιανουάριο του 2019 μεταξύ του ΤΑΥ και του Αναδόχου, ο οποίος 
αποδέχθηκε έκπτωση 50% στα ποσά που θεωρούσε ότι θα έπρεπε να του καταβληθούν από το ΤΑΥ 
και το ΣΑΑΒ, ενώ εισηγήθηκε την εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών για αντιμετώπιση των 
προβλημάτων και κάλυψη του κόστους από το ΤΑΥ. Το ΤΑΥ ανάφερε ότι ανάμενε την υποβολή 
εγγυητικής από τον Ανάδοχο ώστε σε περίπτωση μη ικανοποιητικής λειτουργίας του Σταθμού να 
υπάρξει μερική κάλυψη του κόστους κατασκευής. 

Τον Ιανουάριο του 2019, η Υπηρεσία μας ενημέρωσε γραπτώς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών ότι από την έναρξη της 
Β’ Φάσης του Έργου (6.8.2015), η οποία αφορούσε τη λειτουργία και συντήρηση του Σταθμού για 
περίοδο εννέα ετών, η προδιαγραφόμενη ποιότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης, δεν 
είχε ακόμα επιτευχθεί.  

Παραθέσαμε επίσης τις απόψεις μας, ως ακολούθως:  

α. Το ΤΑΥ, έπρεπε να επιβεβαιώσει ότι δεν θα καταβαλλόταν στον Ανάδοχο οποιοδήποτε ποσό, 
για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Σταθμού, το οποίο αντικειμενικά δεν δικαιολογείτο, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης.  

β. Παρά τη σχετική εισήγησή μας, το ΤΑΥ ουδέποτε προχώρησε στην ανάθεση της αξιολόγησης 
της όλης διεργασίας ή/και των επιμέρους σταδίων της σε εμπειρογνώμονα ή/και με ίδια 
μέσα, ώστε να προωθηθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη λήψη όλων των αναγκαίων 
διορθωτικών μέτρων.  

Ως εκ τούτου, εκφράσαμε την άποψη ότι δεν ενδείκνυτο η καταβολή οποιουδήποτε ποσού 
για τη βελτίωση του Σταθμού, εάν δεν διασφαλιζόταν ότι αυτά θα επίλυαν οριστικά το 
πρόβλημα και εάν δεν ξεκαθάριζε ο καταμερισμός της ευθύνης. Επίσης, αναφέραμε ότι ήταν 
επιβεβλημένος ο άμεσος έλεγχος και η αξιολόγηση του συστήματος (Σταθμού και δικτύου) 
από ειδικό εμπειρογνώμονα. 

γ. Θα έπρεπε το ΤΑΥ να προχωρήσει με την κατάσχεση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης του 
Σταθμού, εάν επιβεβαιωνόταν ότι αποτελούσε αποκλειστική ευθύνη του Εργολάβου η μη 
επιτυχής λειτουργία της εγκατάστασης.  

δ. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του θέματος, η  ΑΑ θα έπρεπε να εξασφάλιζε την 
έγκριση των αρμοδίων οργάνων με την υποβολή εμπεριστατωμένων εκθέσεων για την 
προωθούμενη εισήγηση.  

Το ΤΑΥ, σε μια προσπάθεια επίτευξης φιλικού διακανονισμού μεταξύ του ΣΑΑΒ και του Αναδόχου 
για συνέχιση της λειτουργίας του Σταθμού, πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων εντός του 2019, 
που είχαν ως αποτέλεσμα τον Μάρτιο του 2019 να υποβληθεί από τον Ανάδοχο τεχνική πρόταση 
για την αναβάθμιση του Σταθμού. Το ΤΑΥ ζήτησε διευκρινίσεις, τόσο επί της πρότασης, όσο και επί 
του κόστους των απαιτούμενων εργασιών, χωρίς ωστόσο το ΤΑΥ να μείνει ικανοποιημένο από τις 
απαντήσεις/διευκρινίσεις επί των θεμάτων που είχαν ζητηθεί. Ως αποτέλεσμα, τον Ιούλιο του 2019 
η τεχνική πρόταση απορρίφθηκε από το ΣΑΑΒ και το ΤΑΥ και κρίθηκε ως μη επαρκής και δεόντως 
μη δικαιολογημένη.  
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Ως εκ τούτου, το ΣΑΑΒ σε συνεδρία του στις 3.9.2019 αποφάσισε να αποστείλει μέσω του Νομικού 
του Συμβούλου επιστολή προς τον Ανάδοχο για την οριστικοποίηση του τερματισμού της 
σύμβασης, στην οποία να αναφερόταν και το ποσό ύψους €3.913, το οποίο συμφωνήθηκε από το 
ΣΑΑΒ όπως καταβληθεί στον Ανάδοχο για τη διάρκεια του συμβολαίου για τη Λειτουργία και 
Συντήρηση του Σταθμού. Αντίθετα, ο Ανάδοχος με επιστολή του Νομικού του Συμβούλου ημερ. 
17.10.2019 προς το ΣΑΑΒ και το ΤΑΥ, απαίτησε το ποσό των €32.397. 

Επειδή όμως δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με τον Ανάδοχο ως προς τα δεδουλευμένα του για την 
περίοδο από τις 6.8.2015 μέχρι τις 5.8.2018, το ποσό των €3.913 δεν καταβλήθηκε τελικά στον 
Ανάδοχο. 

Στη συνέχεια, και σύμφωνα με τα όσα καταγράφηκαν στα πρακτικά συνεδρίας του ΣΑΑΒ ημερ. 
3.9.2019, το ΤΑΥ αποφάσισε όπως ξεκινήσει το πρόγραμμα επαναλειτουργίας του Σταθμού από τις 
5.9.2019 και προωθήσει τη δημιουργία νέου Σταθμού σε προτεινόμενο χώρο του Κοινοτικού 
Συμβουλίου, όπως ήταν και η σχετική οδηγία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος. Έτσι, από τις 5.9.2019, ο σταθμός συντηρείτο από το ΤΑΥ. 

Πέραν των πιο πάνω, σημειώνεται ότι δεν έγινε κατάσχεση της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης του 
Αναδόχου από το ΣΑΑΒ, η οποία ανερχόταν στα €2.100, και η οποία λήγει στις 19.1.2024. 

Λόγω του ότι τα προβλήματα του υφιστάμενου Σταθμού ήταν πολλά και δυσεπίλυτα, 
αποφασίστηκε όπως καταργηθεί ο υφιστάμενος Σταθμός, βρεθεί νέα τοποθεσία και προκηρυχθεί 
νέος διαγωνισμός για τη δημιουργία νέου Σταθμού. 

Έτσι το ΤΑΥ προέβηκε στη συνέχεια σε αξιολόγηση χώρου που υποδείχθηκε τον Οκτώβριο του 2019 
από το Κοινοτικό Συμβούλιο και υπολογίστηκαν οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια για αντλιοστάσιο 
για τη μεταφορά των λυμάτων στο νέο χώρο. Ο χώρος αυτός τελικά απορρίφθηκε λόγω του 
υψομέτρου και έτσι έγινε προσπάθεια ανεύρεσης νέου χώρου στον οποίο δεν θα απαιτείτο η 
άντληση των λυμάτων από την κοινότητα.  

Στη συνέχεια έγινε διερεύνηση από το ΤΑΥ ως προς το κατά πόσο θα μπορούσε να κατασκευαστεί 
φυσικό σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων σε συγκεκριμένη τοποθεσία, το οποίο όμως δεν 
προχώρησε λόγω της μεγάλης επιφάνειας που θα απαιτείτο για ένα τέτοιο σύστημα. 

Τον Φεβρουάριο του 2021, ιδιωτική εταιρεία, ήρθε σε επικοινωνία με το ΤΑΥ στο πλαίσιο 
συμμετοχής της σε Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα, με σκοπό την παραχώρηση άδειας για 
εγκατάσταση ενός πιλοτικού συστήματος επεξεργασίας λυμάτων σε κεντρική μονάδα 
επεξεργασίας λυμάτων αγροτικής κοινότητας. Μετά από επιτόπου αξιολόγηση και κατόπιν 
τεχνικού ελέγχου σχετικού με την απόδοση των βιολογικών Σταθμών στις αγροτικές κοινότητες, το 
ΤΑΥ συνέστησε την εγκατάσταση της πιλοτικής μονάδας σε χώρο εντός του τεμαχίου γης του 
υφιστάμενου σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Αγίων Βαβατσινιάς με στόχο την αναβάθμιση της 
βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων και τη λύση των χρόνιων προβλημάτων του Σταθμού.  Για 
την προσωρινή εγκατάσταση της πιο πάνω πιλοτικής μονάδας στον βιολογικό Σταθμό Αγίων 
Βαβατσινιάς, ζητήθηκε και δόθηκε έγκριση από τον Έπαρχο Λάρνακας, ως Πρόεδρος του ΣΑΑΒ. Στις 
20.4.2021 υπογράφηκε το σχετικό συμφωνητικό από το ΤΑΥ, την ιδιωτική εταιρεία και το ΣΑΑΒ, για 
περίοδο 9 – 12 μηνών. Ωστόσο, το σύστημα παραμένει στον χώρο, καθώς το Ευρωπαϊκό 
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Ερευνητικό Πρόγραμμα βρίσκεται ακόμα σε ισχύ αφού έχει δοθεί παράταση. Ως εκ τούτου, από 
τον Ιούνιο του 2021 μέχρι και σήμερα ο Σταθμός λειτουργείται και συντηρείται από την εν λόγω 
ιδιωτική εταιρεία. 

Παράλληλα, στο διάστημα υλοποίησης του εν λόγω Προγράμματος, κατά τη διάρκεια του οποίου 
εγκαταστάθηκε τον Ιούνιο του 2021 η πιο πάνω πιλοτική μονάδα, το ΤΑΥ προχώρησε με την 
ανεύρεση και τις τοπογραφικές εργασίες νέου χώρου για την κατασκευή νέου Σταθμού 
επεξεργασίας λυμάτων. Αλλά, όπως διαπιστώθηκε, απαιτείτο και η διάνοιξη δρόμου που θα 
οδηγούσε στον νέο Σταθμό.  

Στον προϋπολογισμό του ΤΑΥ συμπεριλήφθηκε συνολικό ποσό €400.000 για σκοπούς κατασκευής 
του νέου Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Αγίων Βαβατσινιάς, αλλά μέχρι τον Οκτώβριο του 2022 
ο διαγωνισμός δεν είχε προκηρυχθεί. 

Με βάση τα πιο πάνω, παρατηρήσαμε πως ενώ κατασκευάστηκε και πληρώθηκε ο υφιστάμενος 
Σταθμός, λόγω κακής μελέτης/σχεδιασμού ή/και λόγω κακής διαχείρισης της σύμβασης, ο 
υφιστάμενος Σταθμός παρουσιάζει προβλήματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και να προτείνεται/απαιτείται η δημιουργία ενός νέου Σταθμού, ο οποίος θα επιβαρύνει αχρείαστα 
τον προϋπολογισμό του κράτους. 

Σύσταση: Απαιτείται η άμεση προώθηση από το ΤΑΥ όλων των απαραίτητων ενεργειών/ 
διαδικασιών για την οριστική επίλυση του θέματος που αφορά τη διαχείριση των υγρών 
αποβλήτων της κοινότητας Αγίων Βαβατσινιάς και η υλοποίηση της απόφασης για την 
ενδεχόμενη μετακίνηση του Σταθμού, ως η απόφαση του ΤΑΥ. 

Να διενεργηθεί έρευνα για το θέμα των πολλών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την 
υλοποίηση της Σύμβασης, ούτως ώστε να διαφανεί κατά πόσο αυτά οφείλονταν σε κακή μελέτη/ 
σχεδιασμό του Σταθμού ή/και σε ενέργειες ή/και παραλείψεις των μελών της Ομάδας 
Διαχείρισης της Σύμβασης ή/και τα άτομα που ήταν υπεύθυνα για την παροχή τεχνικής βοήθειας 
προς το ΣΑΑΒ, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Τον Νοέμβριο του 2022, η Διευθύντρια του ΤΑΥ μας πληροφόρησε  πως θα ληφθεί υπόψη η 
σύσταση της Υπηρεσίας μας, έχοντας ήδη  προβεί στις απαραίτητες ενέργειες/διαδικασίες που 
αφορούν στην κατασκευή νέου Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στους Αγίους Βαβατσινιάς. 
Επιπρόσθετα μας ανάφερε  πως λόγω φόρτου εργασίας και σοβαρής υποστελέχωσης του  
Τμήματος, τα έγγραφα του νέου διαγωνισμού αναμένεται να ετοιμαστούν εντός του 2023. Τέλος 
μας ανάφερε ότι δεν πληρώθηκε οποιοδήποτε ποσό το οποίο δεν δικαιολογείτο. 

Αξιολογώντας τις πιο πάνω θέσεις της Διευθύντριας του ΤΑΥ, η Υπηρεσία μας  διατηρεί τις απόψεις/  
παρατηρήσεις της και, στην προκειμένη περίπτωση, έχει την άποψη ότι  θα πρέπει να γίνει έρευνα 
για το θέμα των πολλών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση της σύμβασης, 
ως η σύσταση της Υπηρεσίας μας. 
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5.5 Σύμβαση με αρ. ΤΑΥ 2/2012 για την Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου 
στο Φρέναρος και Άγιο Γεώργιο Αχερίτου – Φιλικός Διακανονισμός 

Μετά από απόρριψη των απαιτήσεων του Εργολάβου από την ΤΕΑΑ, ο Εργολάβος με επιστολή του 
ημερ. 28.2.2018 υπέβαλε Ειδοποίηση για ύπαρξη διαφοράς μεταξύ Εργολάβου και Εργοδότη, 
καλώντας τον Εργοδότη σε προσπάθεια φιλικού διακανονισμού. Το θέμα του προτεινόμενου 
φιλικού διακανονισμού εξετάστηκε από την ΤΕΑΑ κατά τις συνεδρίες της στις 20.11.2018 και 
27.11.2018, και στο πλαίσιο της τελευταίας συνεδρίας της, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπρόθεσμη 
υποβολή τους δεν στέρησε από τον Μηχανικό Έργου τη δυνατότητα να τεκμηριώσει τα ιστορικά 
δεδομένα στα οποία στηρίχθηκαν οι απαιτήσεις, κατέληξε ότι δικαιολογείται η παραχώρηση 
παράτασης χρόνου συνολικά 19 εργάσιμων ημερών χωρίς χρηματική αποζημίωση (και όχι 53 
ημερών που αποτελούσε την εισήγηση του Συντονιστή).  

Ο Συντονιστής της Σύμβασης και τότε Αν. Διευθυντής του ΤΑΥ, διαφώνησε με την απόφαση της 
Επιτροπής, και σε χειρόγραφη σημείωση του κατέγραψε: «Διαφωνώ με την απόφαση της ΤΕΑΑ για 
την απαίτηση αρ. 8 γιατί δεν μελέτησε όλα τα δεδομένα και την αλληλογραφία του Μηχανικού 
Έργου και Συντονιστή. Επίσης, δεν μελέτησε (η ΤΕΑΑ) και τις απαιτήσεις του Εργολάβου στην 
ολότητά τους μέσα στο πλαίσιο του φιλικού διακανονισμού. Η συνολική απαίτηση του Εργολάβου 
ήταν €291.330,26». Πέραν των πιο πάνω, δεν υποβλήθηκε οποιαδήποτε τεκμηρίωση της 
διαφωνίας του με την απόφαση της ΤΕΑΑ και είναι η θέση μας ότι η αναφορά στο συνολικό ποσό 
της απαίτησης, ωσάν να δικαιολογείται η καταβολή οποιουδήποτε ποσού εξαιτίας της υψηλής 
απαίτησης του Εργολάβου, ήταν απαράδεκτη, κατά παράβαση των σχετικών προνοιών της ΚΔΠ 
138/2016. 

Στην προκειμένη περίπτωση ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Προϊστάμενου της ΑΑ, ήταν 
και ο Συντονιστής της σύμβασης, με αποτέλεσμα να εντοπίσουμε ασυμβίβαστη ιδιότητα, αφού δεν 
αποτελούσε ορθή πρακτική ο τότε Αν. Διευθυντής του Τμήματος να επιλήφθηκε θέματος ως 
Προϊστάμενος της  ΑΑ, για το οποίο διορίστηκε να ενεργεί ως Συντονιστής της σύμβασης.  

Το θέμα εξετάστηκε από την ΚΕΑΑ κατά τη συνεδρία της στις 19.12.2018 και η ΚΕΑΑ αποφάσισε 
την αναβολή της λήψης απόφασης. Η Υπηρεσία μας απέστειλε γραπτώς τις απόψεις της με 
επιστολή της ημερ. 11.2.2019, καταλήγοντας ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης 
δικαιολογείτο η παραχώρηση παράτασης χρόνου μόνο 19 εργάσιμων ημερών, όπως αυτές 
αναλύονταν στην απόφαση της ΤΕΑΑ και μόνο στη βάση αυτή, θα έπρεπε να υπολογιστεί το όποιο 
ποσό θα έπρεπε να επιστραφεί στον Εργολάβο, έναντι της ρήτρας καθυστέρησης η οποία είχε ήδη 
κατακρατηθεί. 

Σημειώνεται ότι στις 22.3.2019, κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας επιστολή της ΚΕΑΑ προς το ΤΑΥ 
ημερ. 31.1.2019, στην οποία καταγράφηκε ότι λήφθηκε απόφαση κατά τη συνεδρία της ΚΕΑΑ στις 
19.12.2018 (παρά τη σχετική αναφορά, στα πρακτικά της συγκεκριμένης συνεδρίας, για αναβολή 
στη λήψη απόφασης) για έγκριση του φιλικού διακανονισμού, με την παραχώρηση 
δικαιολογημένης παράτασης χρόνου 50 εργάσιμων ημερών χωρίς οικονομικές αποζημιώσεις, με 
την ταυτόχρονη επιστροφή κρατηθείσας ποινικής ρήτρας ύψους €91.000, η οποία είναι και η θέση 
μας ότι δεν δικαιολογείται σε οποιαδήποτε περίπτωση. Σημειώνουμε ότι από τα πιο πάνω 
γεγονότα που καταγράφονται, είναι άγνωστος ο χρόνος που λήφθηκε τέτοια απόφαση από την 
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ΚΕΑΑ, αφού, σύμφωνα με τα πρακτικά της ΚΕΑΑ ημερ.  19.12.2018, είχε αναβληθεί η λήψη σχετικής 
απόφασης. 

Στη συνέχεια, ο Εργολάβος συμφώνησε και αποδέχτηκε την εν λόγω απόφαση της ΚΕΑΑ. Τον 
Απρίλιο του 2019, ο Συντονιστής της σύμβασης ετοίμασε εσωτερικό σημείωμα προς το Λογιστήριο 
του ΤΑΥ για την τελική πληρωμή του Εργολάβου, στη βάση του φιλικού διακανονισμού. Όπως 
αναφέρεται στο σχετικό σημείωμα, είχε κρατηθεί από τις πληρωμές του Εργολάβου ως ρήτρα 
καθυστέρησης, το συνολικό ποσό των €117.000, από το οποίο ποσό €104.000 συν Φ.Π.Α. (€91.000 
εγκρίθηκε από την ΚΕΑΑ και ακόμα €13.000 δικαιολογήθηκε από το ΤΑΥ) θεωρήθηκε ως 
επιστρεφόμενο ποσό ρήτρας για δικαιολογημένη καθυστέρηση 50 εργάσιμων ημερών.  Το 
υπόλοιπο ποσό ύψους €13.000, κατακρατήθηκε από τις πληρωμές του Εργολάβου ως τελική ρήτρα 
καθυστέρησης.  

Τον Ιούλιο του 2019 επιστράφηκε το εν λόγω ποσό ύψους €104.000 συν Φ.Π.Α. στον Εργολάβο και 
ολοκληρώθηκε οριστικά η σύμβαση.  

Σύσταση: Επιβάλλεται η εφαρμογή της νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται η 
συμμετοχή του Συντονιστή της σύμβασης σε οποιοδήποτε αρμόδιο όργανο που συστήνεται με 
βάση τους Κανονισμούς (ΚΔΠ 138/2016) για να επιληφθεί θέματος για το οποίο διορίστηκε για 
να ενεργεί ως Συντονιστής της σύμβασης.  

Επίσης, η ΑΑ δεν νομιμοποιείται να εισηγείται και η ΚΕΑΑ δεν νομιμοποιείται να εγκρίνει την 
παραχώρηση παράτασης χρόνου που δεν δικαιολογείται αντικειμενικά σύμφωνα με τις 
πρόνοιες της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, και ειδικά σε περιπτώσεις που οι αποφάσεις 
βρίσκονται σε διάσταση με τις αποφάσεις των Τμηματικών Επιτροπών, θα πρέπει να 
καταγράφεται σαφής και επαρκής δικαιολόγηση για το σκεπτικό κάθε απόφασης. 

Τον Νοέμβριο του 2022, η Διευθύντρια του ΤΑΥ μας πληροφόρησε  ότι η σύμβαση έχει οριστικά 
ολοκληρωθεί με την τελική αποπληρωμή του Αναδόχου και την κατακράτηση του ποσού των 
€13.000 ως ρήτρα καθυστέρησης, αφού ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες της 
ΚΔΠ138/2016 και εξασφαλίστηκε η έγκριση της ΚΕΑΑ, διευθέτηση που αποδέχτηκε και ο Ανάδοχος. 
Επιπρόσθετα μας ανάφερε ότι σε σχέση  με το θέμα του ασυμβίβαστου της θέσης του Συντονιστή 
της σύμβασης και του Προϊστάμενου της ΑΑ, λήφθηκε σοβαρά υπόψη η σύσταση της Υπηρεσίας 
μας, η οποία στο εξής θα υιοθετηθεί στις τρέχουσες και μελλοντικές συμβάσεις του Τμήματος.   

Αξιολογώντας τις θέσεις της Διευθύντριας του ΤΑΥ, η  Υπηρεσία μας διατηρεί τις απόψεις/ 
παρατηρήσεις της. 

5.6 Σύμβαση με αρ. ΤΑΥ 18/2016 για τη Λειτουργία και Συντήρηση του 
Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Λυθροδόντα 

Ο Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων Λυθροδόντα  κατασκευάστηκε με βάση τη Σύμβαση Αρ. 80/2006 
του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) από άλλο Εργολάβο. Με τη λήξη της εν λόγω 
Σύμβασης, τη λειτουργία και συντήρηση του Σταθμού θα αναλάμβανε το ΤΑΥ. Ως εκ τούτου, το ΤΑΥ 
προκήρυξε τον διαγωνισμό αρ. ΤΑΥ 18/2016. 
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Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονταν σε Εισηγητική Έκθεση του Συντονιστή η οποία τέθηκε ενώπιον 
της ΤΕΑΑ, κατά τη συνεδρία της στις 29.1.2019 και αφορούσε διορθωτικές ενέργειες για την ομαλή 
λειτουργία του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Λυθροδόντα, δύο περίπου εβδομάδες από την 
υπογραφή της Σύμβασης που έγινε στις 28.12.2016, παρατηρήθηκε ότι ο ένας φυσητήρας 
παρουσίαζε θόρυβο και μειωμένη απόδοση και μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ήταν 
κατεστραμμένος, ενώ διαπιστώθηκε ότι το σύστημα αυτόματης χλωρίωσης που αποτελούσε 
υποχρέωση του Αναδόχου δεν εγκαταστάθηκε.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας με επιστολή ημερ. 28.1.2019 ζήτησε ενημέρωση 
για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν κατά την παραλαβή του Σταθμού, με ειδική αναφορά στους 
ελέγχους που έγιναν για τον εξοπλισμό, ζητώντας παράλληλα όπως μας υποβληθούν οι σχετικές 
εκθέσεις που συντάχθηκαν. Επίσης, ζητήθηκε όπως γνωστοποιηθούν οι λόγοι για τους οποίους 
αφέθηκε το σοβαρό αυτό ζήτημα να τύχει χειρισμού μετά την πάροδο δύο και πλέον ετών από την 
υπογραφή της Σύμβασης. Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονταν σε απαντητική επιστολή του ΤΑΥ 
ημερ. 13.2.2019, κατά την παραλαβή/παράδοση του Σταθμού από το ΤΠΟ, επειδή το ΤΑΥ δεν είχε 
στη διάθεσή του το παλιό συμβόλαιο και τους όρους παράδοσης, τα σχέδια ηλεκτρονικών πινάκων 
και τα PLC της αυτόματης λειτουργίας του Σταθμού, προχώρησε σε έναν απλό οπτικό έλεγχο του 
Σταθμού και της λειτουργίας των μηχανημάτων.  

Όπως παρατηρήσαμε, κατά την άποψή μας, ο τρόπος με τον οποίο έγινε η παραλαβή του Σταθμού 
από τον νέο Ανάδοχο του ΤΑΥ, δεν ήταν ορθός εφόσον δεν καταγράφηκαν τα σοβαρά προβλήματα 
που υφίσταντο, ως έπρεπε. Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε ότι εγείρονται εύλογα ερωτήματα για 
τους λόγους για τους οποίους τα προβλήματα ή/και η απουσία εξοπλισμού δεν κατέστησαν γνωστά 
ή/ και δεν εντοπίστηκαν από το ΤΑΥ κατά την παράδοση/παραλαβή του Σταθμού και την ετοιμασία 
των εγγράφων του νέου διαγωνισμού. 

Πέραν των πιο πάνω, σε σχέση με το θέμα του προβλήματος εισροής όμβριων υδάτων στο 
συλλεκτικό σύστημα του Σταθμού, η Υπηρεσία μας ενημερώθηκε από το ΤΑΥ στις 13.9.2019 ότι ο 
Έπαρχος Λευκωσίας, περιέλαβε στον Προϋπολογισμό του 2019 ποσό ύψους €200.000 για την 
επιδιόρθωση του δικτύου και την οριστική επίλυση του προβλήματος.  

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας ζήτησε ενημέρωση από το ΤΑΥ στις 27.9.2022 σχετικά με τα 
πιο πάνω προβλήματα/ θέματα, για σκοπούς ελέγχου των ενεργειών που έγιναν από το ΤΑΥ. Όπως 
μας ενημέρωσε το ΤΑΥ στις 24.10.2022, αναφορικά με τους φυσητήρας του Σταθμού, αυτοί δεν 
έχουν ακόμα αντικατασταθεί. Επιπρόσθετα μας ανάφερε ότι στον νέο διαγωνισμό που πρόκειται 
το Τμήμα να προκηρύξει σύντομα για τη λειτουργία και συντήρηση του Σταθμού, θα περιληφθεί 
σχετικός όρος για την αντικατάσταση των δύο φυσητήρων με καινούριους. Επίσης στην ίδια 
επιστολή, το ΤΑΥ διευκρινίζει πως το ποσό των €200.000 είχε ζητηθεί από το ΤΠΟ και όχι από τον 
Έπαρχο Λευκωσίας, όπως μας είχε αναφέρει σε επιστολή του στις 13.9.2019. Επίσης μας ανάφερε 
ότι  το ΤΠΟ που κατασκεύασε το δίκτυο δεν το είχε καταγραμμένο, δηλαδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα 
τα σχετικά κατασκευαστικά σχέδια και οι μηκοτομές του δικτύου για να μπορέσει το Τμήμα να 
εντοπίσει τυχόν προβλήματα ή/και κακοτεχνίες που προκαλούσαν την εισροή όμβριων υδάτων στο 
αποχετευτικό δίκτυο. Γι’ αυτό τον λόγο χρειάστηκε το ΤΑΥ να προχωρήσει στην καταγραφή των πιο 
πάνω, αλλά και όλων των σημείων με προβλήματα και βλάβες του δικτύου, που πιθανόν να 
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προκαλούσαν την εισροή όμβριων υδάτων στο αποχετευτικό σύστημα. Έτσι, με βάση την 
καταγραφή όλων των προβλημάτων, το ΤΑΥ θα προχωρήσει στην αναθεώρηση του κόστους 
επιδιόρθωσης, ώστε να ζητηθούν όπως συμπεριληφθούν οι ανάλογες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό του ΤΠΟ για το 2024. 

Παρατηρήσαμε ότι από το 2019 που είχαν εντοπιστεί τα εν λόγω προβλήματα/κακοτεχνίες, μέχρι 
και τον Οκτώβριο του 2022 δεν έχει ακόμα προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός για την 
επιδιόρθωση του δικτύου.   

Σύσταση: Το ΤΑΥ οφείλει σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζει πιστά τη διαδικασία για εξακρίβωση 
ότι οι Σταθμοί, τα αντλιοστάσια και γενικά το σύνολο των Έργων που παραλαμβάνει είναι άριστα 
συντηρημένα, σε καλή κατάσταση λειτουργίας και η ποιότητα του τελικού προϊόντος που 
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές επιτυγχάνεται χωρίς κανένα πρόβλημα.  

Τον Νοέμβριο του 2022, η Διευθύντρια του ΤΑΥ μας πληροφόρησε  πως θα ληφθεί υπόψη η 
σύσταση της Υπηρεσίας μας και θα γίνει προσπάθεια να την ακολουθήσει. Επιπρόσθετα μας 
ανάφερε, αφενός, ότι  η συγκεκριμένη παράδοση/παραλαβή του Σταθμού από το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως  στο ΤΑΥ ήταν μονόδρομος, και αφετέρου ότι  τα έργα με τις 
οποιεσδήποτε κακοτεχνίες και βλάβες μεταφέρθηκαν στο ΤΑΥ χωρίς καμία μετακίνηση 
προσωπικού, αλλά και χωρίς την παροχή ουσιωδών τεχνικών πληροφοριών. 

Αξιολογώντας τις θέσεις της Διευθύντριας του ΤΑΥ, η Υπηρεσία μας  διατηρεί τις απόψεις/  
παρατηρήσεις της. 

5.7 Σύμβαση με αρ. ΤΑΥ 22/2015 για την Κατασκευή Αποχετευτικού 
Δικτύου στην Τεμβριά και Κοράκου. Σύμβαση με αρ. ΤΑΥ 23/2016 για 
την Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου στην Ευρύχου, Φλάσου και 
Λινού – Λύση Συμφωνιών 

Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 26.5.2016, για το ποσό των €2.379.490 πλέον ΦΠΑ, με συμβατική 
χρονική διάρκεια εκτέλεσης 18 μήνες. Σύμφωνα με στοιχεία που μας είχαν σταλεί, μέχρι το τέλος 
Νοεμβρίου του 2017, δηλαδή 17 μήνες από τη συμβατική ημερομηνία έναρξης, είχε κατασκευαστεί 
λιγότερο του 30% του αντικειμένου της σύμβασης. Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε ότι οι εγκεκριμένοι 
υπεργολάβοι δραστηριοποιούνταν μόνο μερικώς στο Έργο.  

Ο Μηχανικός Έργου, με αριθμό επιστολών ειδοποίησε τον Ανάδοχο σχετικά με τον αδικαιολόγητα 
αργό ρυθμό προόδου εκτέλεσης του Έργου, κοινοποιώντας ταυτόχρονα και επανειλημμένα τη 
γνώμη του προς την ΑΑ για το δικαίωμα της τελευταίας να εισέλθει στο εργοτάξιο και να λύσει την 
εργοδότηση του Αναδόχου, χωρίς όμως η ΑΑ να ασκήσει αυτό το δικαίωμα.  

Τον Δεκέμβριο του 2017 η Υπηρεσία μας επισήμανε γραπτώς στην ΑΑ, αφενός, ότι τα πιο πάνω 
θέματα δεν τέθηκαν προηγουμένως ενώπιον της ΚΕΑΑ για καθοδήγηση, παρά το γεγονός ότι ήταν 
γνωστό στην ΑΑ από τα μέσα του 2017, και αφετέρου, ότι ταυτόχρονα προωθήθηκε εισήγηση της 
ΤΕΑΑ προς την ΚΕΑΑ για αλλαγή του τρόπου αποπληρωμής της προκαταβολής, ώστε αυτή να 
αποκοπεί μετά το πέρας της κανονικής διάρκειας της σύμβασης και μέχρι την αποπεράτωση του 
Έργου.  
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Σε σχέση με τα αιτήματα του Αναδόχου, τα οποία τέθηκαν ενώπιον της ΚΕΑΑ στις 9.1.2018 και 
24.1.2018, και τα οποία αφορούσαν στην αποπληρωμή της προκαταβολής και στη χρονική 
παράταση υλοποίησης της σύμβασης κατά 100 ημέρες λόγω επηρεασμού της ταμειακής ροής του 
Αναδόχου εξαιτίας στάσης πληρωμών σε άλλο συμβόλαιο του, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο 
Ανάδοχος επικαλέστηκε ξεχωριστή σύμβαση Κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει, για να 
υποβάλει απαίτηση για άλλη σύμβαση. Η ΚΕΑΑ απέρριψε τα αιτήματα αυτά και ζήτησε να 
εφαρμοστούν οι όροι του Συμβολαίου. 

Παρατηρήσαμε ότι η σοβαρή ανεπάρκεια που παρουσίαζε ο Ανάδοχος στην εκτέλεση της πιο πάνω 
σύμβασης, ήταν ακόμα πιο σοβαρή, εξαιτίας της απόφασης του ΣΠ του ΥΓΑΑΠ τον Οκτώβριο του 
2017 για την ανάθεση άλλου διαγωνισμού (αρ. ΤΑΥ 23/2016) στον ίδιο Ανάδοχο, για την κατασκευή 
του αποχετευτικού δικτύου στις Κοινότητες Ευρύχου, Φλάσου και Λινού, χωρίς προηγουμένως η 
ΑΑ να έχει θέσει ενώπιον του ΣΠ, ως όφειλε, τη μέχρι τότε ανεπαρκή απόδοση του Αναδόχου στο 
πιο πάνω συμβόλαιο. 

Στη συνέχεια η Υπηρεσία μας διαφώνησε με σχετική εισήγηση της ΑΑ για την παραχώρηση 
παράτασης στην αποπληρωμή της προκαταβολής μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2018 ή/και τον μη 
συμψηφισμό με άλλα ποσά που οφείλονταν στον Ανάδοχο στο πλαίσιο υλοποίησης άλλων 
δημόσιων συμβάσεων. Ωστόσο, παρά τη διαφωνία μας, κατά τη συνεδρία της ΚΕΑΑ στις 7.3.2018, 
ο Πρόεδρος της πληροφόρησε την Επιτροπή ότι δε θα γίνει συμψηφισμός μετά από απόφαση της 
Γενικής Λογίστριας. 

Το θέμα των σοβαρών καθυστερήσεων στην υλοποίηση των συμβάσεων με αρ. ΤΑΥ 22/2015 και 
αρ. ΤΑΥ 23/2016, επανήλθε ενώπιον της ΚΕΑΑ στις 27.6.2018. Παρατηρήθηκε ότι μέχρι το τέλος 
Απριλίου του 2018 εκτελέστηκε περίπου το 37% του πιο πάνω Έργου, ενώ για τη σύμβαση αρ. ΤΑΥ 
23/2016 καμία εργασία δεν είχε εκτελεστεί μέχρι τότε, παρόλο που το Έργο είχε ξεκινήσει 
συμβατικά στις 18.2.2018. 

Τον Ιούνιο του 2018 επιτεύχθηκε καταρχήν συμφωνία μεταξύ της ΑΑ και του Αναδόχου των δύο 
συμβάσεων, και αφορούσε – μεταξύ άλλων – την αποδέσμευση του Εργολάβου από όλες τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν στη σύμβαση με αρ. ΤΑΥ 23/2016 και την άμεση επιστροφή του 
ποσού που δόθηκε στον Εργολάβο για το συγκεκριμένο Έργο ως προκαταβολή. Ωστόσο, η ΚΕΑΑ 
διαφώνησε με την επιστροφή της εγγυητικής πιστής εκτέλεσης για την εν λόγω σύμβαση εφόσον 
ενδεχομένως να προέκυπτε κόστος για τον νέο διαγωνισμό συμπλήρωσης του Έργου στις 
συγκεκριμένες Κοινότητες. 

Σε σχέση με τη Σύμβαση αρ. ΤΑΥ 22/2015, η ΚΕΑΑ συμφώνησε τον Ιούλιο του 2018 με τον 
προτεινόμενο φιλικό διακανονισμό, που αφορούσε εφαρμογή των όρων του Συμβολαίου, με 
εισαγωγή μηχανισμού ενδιάμεσου ελέγχου της προόδου του Έργου και την παροχή δυνατότητας 
στην ΑΑ για άμεση λύση της εργοδότησης του Αναδόχου στην περίπτωση μη συμμόρφωσής του. 
Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 2018 ο Εργολάβος με επιστολή του προς το ΤΑΥ ζήτησε τη φιλική 
λύση του συμβολαίου, αίτημα που εγκρίθηκε από την ΚΕΑΑ στις 14.11.2018. Ενόψει της απόφασης 
αυτής, υπογράφτηκε στη συνέχεια συμφωνία στις 19.11.2018 μεταξύ των δύο μερών. Η συμφωνία 
προνοούσε μεταξύ άλλων τη φιλική λύση του συμβολαίου, την επιβολή σημαντικών ρητρών 
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καθυστέρησης μέχρι την ημέρα υπογραφής της συμφωνίας και την προκήρυξη νέου διαγωνισμού 
από το ΤΑΥ, στον οποίο ο εν λόγω Εργολάβος δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής. Επίσης η Συμφωνία 
περιλάμβανε όρο για την Εγγυητική Επιστολή Πιστής Εκτέλεσης που προνοούσε πως αν η 
προσφορά του νέου Αναδόχου ήταν μεγαλύτερη από την αξία της υπολειπόμενης εργασίας του 
Έργου, όπως θα την είχε υπολογίσει ο Μηχανικός του Έργου σύμφωνα με την προσφορά του 
Εργολάβου, η διαφορά θα κατακρατείτο από την Εγγυητική και το υπόλοιπο ποσό θα επιστρεφόταν 
στον Εργολάβο.  

Κατόπιν, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ξεκίνησε μια μεγάλη περίοδος διαβουλεύσεων 
μεταξύ του ΤΑΥ και του Αναδόχου ως προς τη συμφωνία των ποσών ώστε να ολοκληρωθεί ο τελικός 
λογαριασμός και να λήξει ουσιαστικά το συμβόλαιο, η οποία διήρκησε από τον Μάϊο του 2020 
μέχρι και τον Νοέμβριο του 2021.  

Ενώ είχαν συμφωνηθεί το ποσό της κράτησης, οι ρήτρες καθυστέρησης, το ποσό του διατακτικού 
και άλλα ποσά που δικαιούτο το ΤΑΥ, δεν συμφωνήθηκε το ποσό της διαφοράς μεταξύ της 
προσφοράς του νέου Αναδόχου σε σχέση με την υπολειπόμενη εργασία του Εργολάβου, ώστε να 
υπολογιστεί το ποσό που θα κρατηθεί από την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης. Η αρχική εκτίμηση του 
Μηχανικού για τη διαφορά ανήλθε στις €182.351, καταλήγοντας σε οφειλόμενο ποσό από τον 
Εργολάβο προς το ΤΑΥ ύψους €199,786, ενώ η αντίστοιχη εκτίμηση της διαφοράς από τον 
Εργολάβο ανήλθε στις €62.214, καταλήγοντας σε οφειλόμενο ποσό από τον Εργολάβο προς το ΤΑΥ 
ύψους €80.648. 

Επειδή δεν έγινε αποδεκτή από τον Εργολάβο η εισήγηση του  Μηχανικού του Έργου  για τον 
καθορισμό του οφειλόμενου ποσού στις €165.000,  τον Μάιο του 2021, ο Μηχανικός  παρέπεμψε 
το θέμα στην ΤΕΑΑ, με  εισήγηση  όπως αποκοπεί  το οφειλόμενο ποσό των €199.786. Η ΤΕΑΑ 
συμφώνησε με την εισήγηση του Μηχανικού και προώθησε το θέμα στην ΚΕΑΑ, η οποία 
συμφώνησε με την εν λόγω εισήγηση. 

Αφού ενημερώθηκε ο Εργολάβος, απέστειλε στις 3.6.2021 επιστολή μέσω του δικηγόρου του προς 
το ΤΑΥ και ενημέρωσε πως διαφωνεί με το ποσό που εισηγήθηκε ο Μηχανικός και ενέκρινε η ΚΕΑΑ, 
προτείνοντας όπως συνεχίσουν οι διαβουλεύσεις μεταξύ τους. 

Με βάση τη θέση της ΚΕΑΑ ότι το θέμα θα έπρεπε να τύχει χειρισμού από το ΤΑΥ, τον Ιούλιο του 
2021, το ΤΑΥ ζήτησε από τον Εργολάβο όπως προχωρήσουν στην ανανέωση της Εγγύησης Πιστής 
Εκτέλεσης, η οποία έληγε στις 20.8.2021, για ακόμη τρεις μήνες, δηλαδή μέχρι τις 20.11.2021,  
μέχρι να ολοκληρωθεί η λύση του συμβολαίου. 

Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο του 2021, ο Μηχανικός του Έργου αποφάσισε, σε συμφωνία και με 
τον Εργολάβο, όπως προχωρήσει σε υπολογισμό νέου οφειλόμενου ποσού προς αποκοπή, 
ετοιμάζοντας διάφορα σενάρια.  Αφού υπολόγισε τα διάφορα οφειλόμενα ποσά, κατέληξε στην 
τελική εισήγησή του για αποκοπή του οφειλόμενου ποσού των €132.573, αντί του ποσού των 
€199.786, από την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης, με την οποία συμφώνησε και ο Εργολάβος. 

Στις 13.10.2021, ο Μηχανικός Έργου προώθησε την πιο πάνω εισήγησή του στην Αν. Διευθύντρια 
του ΤΑΥ για έγκριση, η οποία και εγκρίθηκε στις 15.10.2021.  
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Στη συνέχεια, στις 19.11.2021 το θέμα προωθήθηκε στο Γενικό Λογιστήριο ώστε να ακολουθηθούν 
όλες οι νενομισμένες διαδικασίες για την αποκοπή του ποσού των €132.573 από την Εγγύηση 
Πιστής Εκτέλεσης, καταλήγοντας έτσι στην οριστική λύση του συμβολαίου. 

Σύσταση: Στις περιπτώσεις όπου οι Ανάδοχοι των συμβάσεων επιδεικνύουν σοβαρή ανεπάρκεια 
στην εκτέλεση και επιτυχή ολοκλήρωσή τους, έγκαιρα να λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα 
μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του δημοσίου και όπου οι Ανάδοχοι δεν 
συμμορφώνονται να τους επιβάλλονται όλα τα κατάλληλα μέτρα που παρέχει η σχετική 
νομοθεσία και οι κανονισμοί, όπως είναι η έγκαιρη κατάσχεση των Έργων και της εγγύησης 
πιστής εκτέλεσής τους, η αξιολόγηση της απόδοσής τους, με την οποία θα κρίνονται ως μη 
ικανοποιητικοί, και η ταυτόχρονη προώθηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τον 
αποκλεισμό τους από οποιονδήποτε μελλοντικό δημόσιο διαγωνισμό. 

Τον Νοέμβριο του 2022, η Διευθύντρια του ΤΑΥ μας πληροφόρησε  πως το Τμήμα συμφωνεί με τη 
σύσταση της Υπηρεσίας μας. Επίσης μας ανάφερε ότι  για τις συμβάσεις αρ. ΤΑΥ 22/2015 και αρ. 
ΤΑΥ 23/2016 ακολουθήθηκαν από τον Μηχανικό Έργου όλες οι προβλεπόμενες εκ του 
κατασκευαστικού συμβολαίου διαδικασίες, οι οποίες οδήγησαν τελικά στην επίτευξη  φιλικού 
διακανονισμού μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου, κατόπιν σχετικών υποδείξεων και 
εγκρίσεων της ΚΕΑΑ.   

Αξιολογώντας τις θέσεις της Διευθύντριας του ΤΑΥ, η Υπηρεσία μας  διατηρεί τις απόψεις/ 
παρατηρήσεις της. 

5.8 Παράταση του χρόνου υλοποίησης σε αριθμό συμβάσεων Λειτουργίας 
και Συντήρησης Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων και συναφείς 
εργασίες, μικρής δυναμικότητας και άλλων 

Σε συνέχεια της σχετικής παραγράφου που περιλήφθηκε στην Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας με 
αρ. ΤΑΥ/01/2017 – Έλεγχος Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για το έτος 2016, η οποία εκδόθηκε στις 
8.12.2017, αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:  

Η ΚΕΑΑ κατά τη συνεδρία της ημερ. 20.12.2017, στην οποία παραχωρήθηκε παράταση χρόνου στην 
υλοποίηση της Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων 
Παλαιχωρίου (Σύμβαση με αρ. ΤΑΥ 35/2011), υπέδειξε στον εκπρόσωπο του ΤΑΥ ότι ήταν η 
τελευταία φορά που δινόταν παράταση χρόνου για  το θέμα αυτό και το Τμήμα θα έπρεπε να 
φροντίσει στο εξής  να ήταν εντός των χρονικών πλαισίων. Σημειώνεται ότι για την ίδια σύμβαση 
είχε ήδη παραχωρηθεί προηγουμένως παράταση χρόνου 10 μηνών, κατόπιν σχετικής έγκρισης από 
την ΤΕΑΑ.  

Παραγνωρίζοντας την πιο πάνω απόφαση/σύσταση της ΚΕΑΑ, κατά τη συνεδρία της ΤΕΑΑ του ΤΑΥ 
στις 5.6.2018, υποβλήθηκαν ενώπιόν της και εγκρίθηκαν αιτήματα για παράταση του χρόνου 6 
μηνών των συμβάσεων με αρ. ΤΑΥ 35/2011 (Παλαιχωρίου) και αρ. ΤΑΥ 4/2012 (Άλασσας), εκ των 
υστέρων, δηλαδή ενώ οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης αυτών είχαν παρέλθει. Επίσης, στο πλαίσιο 
της ίδιας συνεδρίας, ζητήθηκε και παραχωρήθηκε έγκριση για παραχώρηση παράτασης χρόνου 5, 
7 και 6 και μηνών αντίστοιχα στην υλοποίηση των άλλων τριών συμβάσεων με αρ. ΤΑΥ 30/2007 
(Κλήρου), αρ. ΤΑΥ 1/2013 (Μαθιάτη) και αρ. ΤΑΥ 5/2007 (Κόρνου).  
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Παρά τις προηγούμενες επισημάνσεις μας, στις εν λόγω εκθέσεις δεν παρατέθηκε οποιοδήποτε 
δικαιολογητικό για τη ζητούμενη παράταση χρόνου, ή/ και επαρκής αιτιολόγηση της διάρκειας 
αυτής, γεγονός που επισημάνθηκε με επιστολή μας ημερ. 11.6.2018. Επίσης, η Υπηρεσία μας 
υπογράμμισε ότι παρά τις μέχρι τότε διαβεβαιώσεις του ΤΑΥ ότι  συστάθηκε ομάδα από το 
προσωπικό του ΤΑΥ για ετοιμασία των εγγράφων δεν τέθηκε σαφές χρονοδιάγραμμα για την 
προκήρυξη αυτών και ως εκ τούτου ζήτησε όπως το Τμήμα προβεί στις δέουσες ενέργειες/ 
υποδείξεις προς τους αρμόδιους Λειτουργούς για την αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων.  

Μέσω νέων Εισηγητικών Εκθέσεων ζητήθηκε από την ΤΕΑΑ, κατά τη συνεδρία της στις 4.12.2018, 
η παραχώρηση παράτασης χρόνου στην υλοποίηση επτά συμβάσεων για τη λειτουργία και 
συντήρηση Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων του Στρατοπέδου Κόρνου (αρ. ΤΑΥ 5/2007), του 
Στρατοπέδου Κλήρου (αρ. ΤΑΥ 30/2007), του Στρατοπέδου Μαλούντας (αρ. ΤΑΥ 99/2006), του 
Στρατοπέδου Μαθιάτη (αρ. ΤΑΥ 1/2013), του Στρατοπέδου Σταυροβουνίου (αρ. ΤΑΥ 101/2006), του 
Στρατοπέδου Αγίου Ιωάννη Μαλούντας (αρ. ΤΑΥ 100/2006) και της κοινότητα Άλασσας (αρ. ΤΑΥ 
4/2012).  

Η Υπηρεσία μας, με σχετική επιστολή της ημερ. 6.12.2018, σημείωσε ότι για τις συμβάσεις που 
αφορούσαν στους Σταθμούς των Στρατοπέδων Κόρνου και Μαθιάτη, καθώς και της κοινότητας 
Άλασσας, τα αιτήματα υποβλήθηκαν εκ των υστέρων, γεγονός που άφηνε το ΤΑΥ εκτεθειμένο, ενώ 
επισήμανε ότι είχε ήδη ζητηθεί και εγκριθεί από την ΤΕΑΑ ή/και την ΚΕΑΑ η παραχώρηση 
παράτασης χρόνου 5, 7, 6 και 20 μηνών στην υλοποίηση των συμβάσεων με αρ. ΤΑΥ 30/2007 
(Κλήρου), αρ. ΤΑΥ 1/2013 (Μαθιάτη), αρ. ΤΑΥ 5/2007 (Κόρνου) και αρ. ΤΑΥ 4/2012 (Άλασσας), 
αντίστοιχα, με το ίδιο δικαιολογητικό, δηλαδή λόγω καθυστερημένης ετοιμασίας εγγράφων 
διαγωνισμού. Επίσης, τονίστηκε ότι οι συστάσεις τις Υπηρεσίας μας καταγράφηκαν πολλές φορές 
σε σχετική επιστολογραφία, και συνέχισαν να υφίστανται, αφού διαφάνηκε ότι παρά το μεγάλο 
χρονικό διάστημα που παρήλθε, το ΤΑΥ δεν προέβη σε οποιαδήποτε σχετική  ενέργεια για την 
προκήρυξη των εν λόγω διαγωνισμών. Στο ίδιο πλαίσιο, καταγράφηκε ότι ο τρόπος με τον οποίο 
εκτιμήθηκε στην προκειμένη περίπτωση, από τον Συντονιστή της Σύμβασης, το χρονικό διάστημα 
που απαιτείτο για ετοιμασία εγγράφων, προκήρυξη και κατακύρωση της Σύμβασης ήταν άξιος 
απορίας, εφόσον κανένας προγραμματισμός δεν φάνηκε να υφίσταται ή/και δεν τέθηκε ενώπιόν 
μας, από το ΤΑΥ. Ενόψει των πιο πάνω, ζητήθηκε η κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας, σαφούς 
χρονοδιαγράμματος για την προκήρυξη όλων των συμβάσεων τέτοιας φύσης, ή/ και άλλες σχετικές 
ενέργειες.  

Μετά από πολλές υπενθυμίσεις, στάλθηκε στην Υπηρεσία μας στις 29.10.2019 επιστολή από το ΤΑΥ 
όπου μας ενημέρωσε για τη διαδικασία και την επικοινωνία μεταξύ του ΤΑΥ και του Υπουργείου 
Άμυνας που αφορούσε  στους Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων σε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς 
και της ΕΛΔΥΚ. Όπως αναφέρθηκε και στην εν λόγω επιστολή, το ΤΑΥ είχε ενημερώσει το Υπουργείο 
Άμυνας πως θα έπρεπε να αναλάβει τη διαχείριση των συμβάσεων Λειτουργίας και Συντήρησης των 
Σταθμών αλλά το Υπουργείο Άμυνας ανάφερε πως αδυνατούσε μεν να αναλάβει τη διαχείριση των 
Σταθμών λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, αλλά θα μπορούσε δε να παραχωρήσει το ωρομίσθιο 
προσωπικό του για να βοηθήσει στην παρακολούθηση του συντονισμού. Μέχρι τη διευθέτηση των πιο 
πάνω θεμάτων, ο συντονισμός και η παρακολούθηση των πιο πάνω συμβάσεων γινόταν από το ΤΑΥ.  
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Αξίζει να σημειωθεί πως τρία χρόνια αργότερα, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2022, έχουν προκηρυχθεί 
μόνο δύο διαγωνισμοί από τους πιο πάνω και αφορούν τα στρατόπεδα Μαθιάτη και Κόρνου, ενώ, 
όπως μας ενημέρωσε το ΤΑΥ, ετοιμάζονται τα έγγραφα διαγωνισμού και για το στρατόπεδο της 
Κλήρου. Για τους υπόλοιπους διαγωνισμούς, δηλαδή για το στρατόπεδο Μαλούντας (αρ. ΤΑΥ 
99/2006), το στρατόπεδο Σταυροβουνίου (αρ. ΤΑΥ 101/2006) και το στρατόπεδο Αγίου Ιωάννη 
Μαλούντας (αρ. ΤΑΥ 100/2006), αυτοί είχαν εγκεκριμένη χρονική παράταση μέχρι τον Μάιο του 2019 
και από αυτή την ημερομηνία και έπειτα η λειτουργία και συντήρηση των εν λόγω Σταθμών είναι υπό 
την ευθύνη του ΤΑΥ. Επίσης, με βάση ηλεκτρονική επικοινωνία που είχε η Υπηρεσία μας με το ΤΑΥ τον 
Οκτώβριο του 2022, αναφέρθηκε από το ΤΑΥ ότι το 2021 είχε ζητήσει έγκριση από το Υπουργείο 
Άμυνας για την προκήρυξη νέων διαγωνισμών για την ανακαίνιση, λειτουργία και συντήρηση των πιο 
πάνω Σταθμών, με αρνητική όμως απάντηση από το Υπουργείο Άμυνας. 

Όσον αφορά τη σύμβαση για τον Σταθμό στην κοινότητα Άλασσας (αρ. ΤΑΥ 4/2012) είχαν δοθεί 
διαδοχικές παρατάσεις χρόνου μέχρι και τις 19.5.2019. Από αυτή την ημερομηνία και έπειτα η 
λειτουργία και συντήρηση του Σταθμού είναι υπό την ευθύνη του ΤΑΥ. Επίσης όπως ενημερωθήκαμε 
από το ΤΑΥ στις 25.10.2022, το Τμήμα ζήτησε τον Σεπτέμβριο του 2022 την έγκριση του ποσού από την 
Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού ώστε να προκηρυχθεί ο νέος διαγωνισμός, αλλά έλαβαν αρνητική 
απάντηση.  

Έτσι, όλες οι πιο πάνω συμβάσεις έχουν λήξει και η λειτουργία και συντήρηση των Σταθμών παραμένει 
έκτοτε στη δικαιοδοσία του ΤΑΥ, μέχρι και την ημερομηνία ετοιμασίας της παρούσας Έκθεσης. 

Αναφορικά με τις παρατάσεις υλοποίησης της σύμβασης λειτουργίας και συντήρησης του Κεντρικού 
Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Βαθειάς Γωνίας, επισημάναμε ότι η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι 
περί τα τέλη του 2018, είχε ζητηθεί από τη Συντονίστρια και προωθήθηκε από την ΤΕΑΑ εισήγηση για 
παράταση της Σύμβασης για έξι μήνες. Τελικά η ΚΕΑΑ κατά τη συνεδρία της στις 14.11.2018 ενέκρινε 
την επέκτασή της για 12 μήνες, διάστημα το οποίο κρίθηκε ρεαλιστικό από την Επιτροπή για την 
κατακύρωση νέου διαγωνισμού. Ωστόσο, με επιστολή μας ημερ. 30.9.2019 παρατηρήσαμε ότι  ενώ 
απαιτήθηκε περίοδος 12 μηνών για τη διενέργεια ελέγχων των ποσοτήτων των αποβλήτων και 
ετοιμασία προσχεδίου Άδειας Απόρριψης,  η Συντονίστρια της Σύμβασης και η ΤΕΑΑ εισηγούνταν την 
παραχώρηση πρόσθετης περιόδου παράτασης έξι μηνών, κρίνοντας ότι η περίοδος έξι μηνών θα ήταν 
αρκετή για την ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού, προκήρυξη, αξιολόγηση και κατακύρωση του 
διαγωνισμού, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι για τις τελευταίες συμβάσεις μικρών Σταθμών που 
προκηρύχθηκαν κατά τα έτη 2016 – 2018 ο χρόνος που μεσολάβησε από την προκήρυξη έως και την 
έναρξη υλοποίησης ήταν 4,5 – 6 μήνες. Ενόψει των πιο πάνω, και ένεκα του γεγονότος ότι το Τμήμα 
δεν παρέθεσε οποιοδήποτε ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες ενέργειές του, 
εισηγηθήκαμε όπως το ΤΑΥ εξετάσει το ενδεχόμενο να αναλάβει τη διαχείριση του Σταθμού με ίδια 
μέσα, μέχρι την κατακύρωση νέου διαγωνισμού, και όπως προχωρήσει πάραυτα με τον νέο 
διαγωνισμό.  

Τελικά η ΚΕΑΑ κατά τη συνεδρία της στις 2.10.2019, ενέκρινε την παραχώρηση παράτασης χρόνου για 
ακόμα 6 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 12.5.2020. Στα πρακτικά της ΚΕΑΑ καταγράφηκε ότι εκπρόσωπος του 
ΤΑΥ διαβεβαίωσε ότι μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του 2019 θα είχαν ετοιμαστεί τα έγγραφα και θα 
προκηρυσσόταν ο διαγωνισμός για τη λειτουργία και συντήρηση του Κεντρικού Σταθμού Επεξεργασίας 
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Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων Βαθειάς Γωνιάς. Στις 31.1.2020 προκηρύχθηκε ο νέος 
διαγωνισμός αλλά λόγω του ότι υπήρξε προσφυγή στην ΑΑΠ καθυστέρησε η υπογραφή της Σύμβασης 
και γι’ αυτό το λόγο ζητήθηκε και εγκρίθηκε ακόμα δύο φορές παραχώρηση παράτασης χρόνου από 
την ΚΕΑΑ με τελική ημερομηνία τον Ιούλιο του 2021. Μετά την έκδοση της απόφασης από την ΑΑΠ, 
στις 12.1.2021, υπογράφηκε η Σύμβαση τον Μάρτιο του 2021, με 2 χρόνια διάρκεια για λειτουργία και 
μερική ανακαίνιση του Σταθμού. 

Σύσταση: Η προκήρυξη των διαγωνισμών για τη λειτουργία και συντήρηση των Σταθμών 
Επεξεργασίας Λυμάτων, να προγραμματίζεται και να γίνεται έγκαιρα για αποφυγή των συνεχών 
παρατάσεων των υφιστάμενων συμβάσεων. Η παραχώρηση παράτασης χρόνου να δικαιολογείται 
μόνο εάν προκύπτει εξαιτίας μη προβλέψιμων από την ΑΑ λόγων, ενώ σε κάθε περίπτωση τα 
αιτήματα για συγκεκριμένη παράταση να είναι δεόντως αιτιολογημένα, και να διασφαλίζεται η 
εντός της αιτούμενης περιόδου προώθηση και ολοκλήρωση των ενεργειών για κατακύρωση νέων 
συμβάσεων (όπου εφαρμόζεται). 

Τον Νοέμβριο του 2022, η Διευθύντρια του ΤΑΥ μας πληροφόρησε ότι  για  τις Συμβάσεις των Σταθμών 
Επεξεργασίας Λυμάτων Παλαιχωρίου, Άλασσας και Στρατοπέδων Κλήρου, Μαθιάτη, Κόρνου, 
Μαλούντας, Σταυροβουνίου και Αγίου Ιωάννη Μαλούντας, οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Τμήματος  
ήταν υποστελεχωμένες, με αποτέλεσμα να ήταν αδύνατη η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για την 
ετοιμασία και προκήρυξη διαγωνισμών για τη λειτουργία και συντήρηση των εν λόγω Σταθμών, καθώς 
επίσης  η ανταπόκριση του Τμήματος  στη λειτουργία και συντήρηση των πιο πάνω Σταθμών με το 
υφιστάμενο προσωπικό. 

Επίσης μας ανάφερε ότι  παρήλθαν τρία χρόνια για την προκήρυξη διαγωνισμών, δύο εκ των 
βιολογικών Σταθμών στρατοπέδων, λόγω  του ότι προέκυψε η πανδημία, συμβάλλοντας σημαντικά 
στην εν λόγω καθυστέρηση.   

Επιπρόσθετα μας ανάφερε  πως γίνονται πλέον εντατικές προσπάθειες για έγκαιρη ετοιμασία 
εγγράφων και προκήρυξη διαγωνισμών για την ανακαίνιση, λειτουργία και συντήρηση των Σταθμών 
Επεξεργασίας Λυμάτων σε όλα τα στρατόπεδα και τις μικρές κοινότητες. Παρόλα αυτά, όπως ανάφερε, 
δεν είναι πάντοτε εφικτό να κατακυρωθούν συμβάσεις εντός χρονοδιαγράμματος, καθώς εμπλέκονται 
διάφορα Υπουργεία και Οργανισμοί που θα πρέπει να συμπεριλάβουν στους προϋπολογισμούς τους 
και να εγκρίνουν τα απαιτούμενα κονδύλια.  

Όσον αφορά τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Βαθειάς Γωνιάς, μας ανάφερε  πως υπάρχει έλλειψη 
προσωπικού και ταυτόχρονα  ευρωπαϊκές υποχρεώσεις σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, με αποτέλεσμα  να είχαν παρουσιαστεί 
κάποιες καθυστερήσεις. 

Τέλος μας ανάφερε ότι θα γίνει προσπάθεια να μην επαναληφθούν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις.  

Αξιολογώντας τις θέσεις της Διευθύντριας του ΤΑΥ, η Υπηρεσία μας διατηρεί τις απόψεις/ 
παρατηρήσεις της.  
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6. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

6.1 Αγορά υπηρεσιών για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική 
διάθεση ζωικών υποπροϊόντων Κατηγορίας 1 ή και 2 

Για το ιστορικό και τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη τελικά δυνατή η εξεύρεση τρόπων 
απεγκλωβισμού του δημοσίου από ένα μονοπωλιακό καθεστώς το οποίο υφίσταται εδώ και 16 
περίπου χρόνια στη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων, με όλες τις συνεπακόλουθες από αυτό 
συνέπειες, καθώς και για τις διαχρονικές θέσεις της Υπηρεσίας μας επί του θέματος, γίνεται 
εκτενής αναφορά στις Ετήσιες Εκθέσεις μας από το 2005 έως και 2015 και, ενόψει και του μεγάλου 
χρονικού διαστήματος το οποίο έχει έκτοτε μεσολαβήσει η αναλυτική επανάληψη των εν λόγω 
γεγονότων δεν κρίνεται σκόπιμη στην παρούσα Έκθεση. Καταγράφεται ωστόσο εν συντομία το 
ιστορικό αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από το Τμήμα Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών, ως αρμοδίου Τμήματος και ΑΑ της σχετικής σύμβασης. 

Το Τμήμα, ανέθεσε το 2004 την αρχική σύμβαση σε ιδιωτική εταιρεία, για τη συλλογή, μεταφορά, 
επεξεργασία και τελική διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων Κατηγορίας 1 και 2, έναντι του ποσού 
των €2.212.639 τον χρόνο. Οι υπηρεσίες άρχισαν να παρέχονται από την 1.12.2006 (όταν ο 
Ανάδοχος ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής), με διάρκεια της σύμβασης 5 
χρόνια, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε 7, και έληξε στις 30.11.2013.  

Έκτοτε, με εξαίρεση την ανάθεση μιας σύμβασης σε άλλο οικονομικό φορέα τον Δεκέμβριο 2015, 
η οποία ωστόσο δεν τέθηκε σε εφαρμογή εφόσον ο Ανάδοχος της απέτυχε να εξασφαλίσει τις 
απαιτούμενες προς τούτο άδειες, η σύμβαση ανατίθεται μέχρι σήμερα είτε απευθείας με τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης είτε με επέκταση της εκάστοτε υφιστάμενης σύμβασης στον αρχικό 
Ανάδοχο, για τον λόγο ότι δεν υπάρχει άλλη αδειοδοτημένη εταιρεία παροχής των εν λόγω 
υπηρεσιών. Από τους κατά καιρούς ελέγχους που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της, διαπιστώσαμε ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται το εν λόγω θέμα το Τμήμα 
φέρνει το δημόσιο επανειλημμένα ενώπιον τετελεσμένων και αδιεξόδων, με αποτέλεσμα να 
λαμβάνονται αποφάσεις υπό πίεση και ελλείψει εναλλακτικών επιλογών, οι οποίες δεν φαίνεται 
να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. 

Ενόψει του γεγονότος ότι παρόμοια με τα πιο πάνω προβλήματα της διαχείρισης των ζωικών 
αποβλήτων παρουσιάζονταν και στη σύμβαση διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων του 
Υπουργείου Υγείας, δύο μεγάλης αξίας διαγωνισμούς του δημοσίου, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια 
ανατίθενται υπό καθεστώς μονοπωλίου με όλες τις προφανείς συνεπακόλουθες συνέπειες, 
ζητήσαμε τον Σεπτέμβριο 2021 από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όπως συμβουλέψει τις 
πιο πάνω αρμόδιες αρχές ως προς τις πιθανές επιλογές τους, ώστε οι όροι που θα έθεταν στα 
έγγραφα των νέων διαγωνισμών που θα προκήρυσσαν να μην είναι φωτογραφικοί, έτσι που να 
αφήνουν το κράτος εσαεί έρμαιο των ορέξεων ιδιωτικών μονοπωλίων. Κύριο δε θέμα το οποίο 
είχαμε θέσει, ήταν η δυνατότητα/νομιμότητα να περιληφθεί στα έγγραφα των εν λόγω 
διαγωνισμών πρόνοια η οποία θα έδιδε το δικαίωμα στον επιτυχόντα οικονομικό φορέα, αφού του 
ανατεθεί η σύμβαση, να εξασφαλίσει και να προσκομίσει τις απαιτούμενες άδειες για την εκτέλεση 
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του έργου εντός καθορισμένου διαστήματος και, σε αντίθετη περίπτωση, να του επιβληθούν οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Μετά και από σχετική με το θέμα αλληλογραφία η οποία είχε ανταλλαγεί μεταξύ της Υπηρεσίας 
μας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σχετικά με το πιο 
πάνω θέμα, τον Νοέμβριο 2021 ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας πληροφόρησε τον 
Διευθυντή του Τμήματος ότι, η λήψη απόφασης επί του πιο πάνω θέματος επαφίετο στην 
τεχνογνωσία και κρίση της εκάστοτε ΑΑ, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση της Υπηρεσίας του. 
Ενόψει των πιο πάνω, τον Μάρτιο 2022 ζητήσαμε από τον Διευθυντή του Τμήματος όπως μας 
πληροφορήσει για τις ενέργειες στις οποίες προτίθετο να προχωρήσει για την προκήρυξη το 
συντομότερο νέου ανοικτού διαγωνισμού για τις υπό αναφορά υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη 
την πιο πάνω καθοδήγηση του Γενικού Εισαγγελέα, την υποχρέωση τους ως ΑΑ να διασφαλίζουν 
μέσα από νόμιμες διαδικασίες την ευρύτητα συμμετοχής και την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού 
στους διαγωνισμούς που προκηρύσσουν, καθώς και την υποχρέωσή τους για απεγκλωβισμό του 
δημοσίου το ταχύτερο από την επαναλαμβανόμενη ανανέωση της υφιστάμενης υπό αναφορά 
σύμβασης υπό καθεστώς μονοπωλίου.  

Τον ίδιο μήνα, ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι, μετά τη λήψη της πιο πάνω 
γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας είχαν διαμορφώσει τα έγγραφα του νέου διαγωνισμού, τα 
οποία είχαν στείλει μαζί με τις σχετικές με το θέμα επιστολές μας στο Γενικό Λογιστήριο της 
Δημοκρατίας για έλεγχο και έγκριση, και είχε αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης 
Συμβάσεων (e-procurement) η πρόθεση του Τμήματος για προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού. 

Τον Απρίλιο του 2022, μετά από μελέτη των εγγράφων του διαγωνισμού, διάρκειας 4+3 ετών και 
εκτίμηση αξίας €9.135.252+ΦΠΑ (€261+ΦΠΑ/τόνο ζωικών υποπροϊόντων), πληροφορήσαμε 
μεταξύ άλλων τον Διευθυντή του Τμήματος ότι, με βάση τις σχετικές πρόνοιες των εγγράφων είχε 
τεθεί ως προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό η κατοχή των απαιτούμενων από την Κυπριακή 
νομοθεσία αδειών παροχής των υπό αναφορά υπηρεσιών ή η εξασφάλιση τους μέχρι την 
υπογραφή της σύμβασης. Αυτό, όπως αναφέραμε, σήμαινε ότι, ασκώντας την κρίση τους, είχαν 
αποφασίσει ότι είναι επιτρεπτή η μη κατοχή των υπό αναφορά αδειών κατά το στάδιο υποβολής 
της προσφοράς και ότι οι άδειες αυτές θα απαιτούνται στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης και ως 
προϋπόθεση για την έναρξη ισχύος της σύμβασης, σύμφωνα και με την πιο πάνω σχετική 
γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

Ενώ όμως φαινομενικά είχαν ασκήσει την κρίση τους με τρόπο που θα εξυπηρετούσε και την 
ανάγκη ύπαρξης ευρύτητας συμμετοχής και υγιούς ανταγωνισμού, στην πράξη φάνηκε ότι είχαν 
θέσει τέτοιους όρους που οδηγούσαν και πάλι σε μονοπώλιο/ολιγοπώλιο, εφόσον η προθεσμία 
εξασφάλισης των υπό αναφορά αδειών είχε καθοριστεί σε μόλις 20 ημέρες από την ημερομηνία 
αποστολής της σχετικής πρόσκλησης που θα παραλάβει από την ΑΑ για υπογραφή της σύμβασης. 
Στη βάση των πιο πάνω, τον πληροφορήσαμε ότι θεωρούσαμε πως, αφού και το Τμήμα είχε 
αναγνωρίσει ότι οι άδειες αυτές δεν ήταν αναγκαίο να υποβληθούν στο στάδιο υποβολής της 
προσφοράς, αλλά θα μπορούσαν να αποτελούν προϋπόθεση για υπογραφή της σύμβασης, δεν 
είχαν πλέον καμία δικαιολογία γιατί να μην δώσουν επαρκή χρόνο στον επιτυχόντα προσφοροδότη 
να εξασφαλίσει τις άδειες αυτές (π.χ. 12 μήνες), διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ευρύτητα 
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συμμετοχής και την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, και επιτρέποντας τον απεγκλωβισμό του 
δημοσίου από το καθεστώς μονοπωλίου στο οποίο βρίσκεται την τελευταία περίπου εικοσαετία. 

Τον Απρίλιο του 2022, ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πιο πάνω απόψεις της Υπηρεσίας μας και κατόπιν επικοινωνίας με το Γενικό Λογιστήριο της 
Δημοκρατίας, ως ΑΑΔΣ, αποφάσισαν όπως δοθεί χρόνος έξι  μηνών στον επιτυχόντα 
προσφοροδότη προκειμένου να εξασφαλίσει και να προσκομίσει τις απαιτούμενες άδειες πριν την 
έναρξη εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης. 

Τον ίδιο μήνα, και ενόψει της πιο πάνω απόφασης του Τμήματος ζητήσαμε από τον Διευθυντή του 
όπως μας πληροφορήσει για τον τρόπο/διαδικασία που είχαν ακολουθήσει ως ΑΑ για τον 
καθορισμό του πιο πάνω χρόνου, και κατά πόσο αυτός ήταν ικανοποιητικός/επαρκής ως προς την 
εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών, έτσι ώστε η εν λόγω τροποποίηση να είχε ουσία. 
Σημειώσαμε επίσης ότι στην περίπτωση παρόμοιου διαγωνισμού για τη διαχείριση των 
επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ΑΑ του εν λόγω 
διαγωνισμού, προς τον οποίο είχαμε θέσει παρόμοιες εισηγήσεις, μας είχε πληροφορήσει ότι 
βάσει προφορικής ενημέρωσης από τα αρμόδια Τμήματα ο χρόνος απόκτησης των απαιτούμενων 
αδειών για τις πιο πάνω υπηρεσίες ανέρχεται περίπου στα δύο χρόνια. 

Τον Μάιο του 2022, ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε μεταξύ άλλων ότι θεωρούσαν 
πως το πιο πάνω διάστημα των έξι μηνών ήταν ικανοποιητικό για έκδοση των απαιτούμενων 
αδειών, ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που 
απαιτείται για έκδοση άδειας αφορά τον χρόνο για έκδοση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης των 
εγκαταστάσεων και, δεδομένου του ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν παρατυπίες στις 
εγκαταστάσεις σε σχέση με την πολεοδομική άδεια, το πιο πάνω χρονικό διάστημα ήταν 
ικανοποιητικό για την έκδοση του. 

Τον Σεπτέμβριο του 2022 υποβλήθηκε στο ΣΠ του ΥΓΑΑΠ η έκθεση αξιολόγησης του πιο πάνω 
διαγωνισμού με εισήγηση για ακύρωσή του, εφόσον είχε υποβληθεί μόνο μία προσφορά από τον 
Ανάδοχο της υφιστάμενης σύμβασης, η τιμή της οποίας είχε κριθεί από την ΕΑ ως εξωπραγματική 
σε σχέση με την εκτίμηση δαπάνης αφού ανερχόταν σε €498+ΦΠΑ/τόνο ζωικών υποπροϊόντων, σε 
σύγκριση με €261+ΦΠΑ/τόνο ζωικών υποπροϊόντων που ήταν η εκτίμηση, εισήγηση με την οποία 
είχε συμφωνήσει και ο Διευθυντής του Τμήματος.  

Τελικά, το ΣΠ, υιοθετώντας την πιο πάνω εισήγηση αποφάσισε τον ίδιο μήνα την ακύρωση του 
διαγωνισμού. 

Τον Οκτώβριο του 2022, πληροφορήσαμε τον Διευθυντή του Τμήματος ότι, εκ του αποτελέσματος 
φάνηκε ότι η επιμονή στην απόφαση τους ότι το διάστημα των έξι  μηνών για να εξασφαλίσει και 
να προσκομίσει ο επιτυχόντας προσφοροδότης τις ζητούμενες άδειες πριν την έναρξη εκτέλεσης 
του αντικειμένου της σύμβασης, παρά τις περί του αντιθέτου ενδείξεις τις οποίες τους είχαμε 
υποδείξει, δεν είχε διασφαλίσει την ευρύτητα συμμετοχής και την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, 
παρατείνοντας εκ νέου τον απεγκλωβισμό του δημοσίου από το καθεστώς μονοπωλίου στο οποίο 
βρίσκεται την τελευταία περίπου εικοσαετία. Ενόψει των πιο πάνω, ζητήσαμε όπως μας 
υποβάλουν το συντομότερο τα σχόλια/απόψεις τους σχετικά με τα πιο πάνω, καθώς και τις 
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ενέργειες τις οποίες προτίθεντο να κάνουν προς επίλυση του παρατεινόμενου προβλήματος σε 
σχέση με την υπό αναφορά σύμβαση. 

Σύσταση: Οι αποφάσεις και ενέργειες του Τμήματος κατά την προκήρυξη διαγωνισμών μεγάλης 
αξίας, ιδιαίτερων απαιτήσεων και που απαιτούν μεγάλες και χρονοβόρες διαδικασίες 
εξασφάλισης των απαιτούμενων αδειών για την εκτέλεσή τους, να είναι προς την κατεύθυνση 
της διασφάλισης της ευρύτητας συμμετοχής και της ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού, κυρίως σε 
περιπτώσεις όπου απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις και ο ανταγωνισμός είναι εκ προοιμίου 
μειωμένος. 

Οι πιο πάνω ενέργειες να γίνονται τάχιστα, ιδίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν μακροχρόνιες 
υφιστάμενες συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται υπό το καθεστώς μονοπωλίου, με σκοπό τον 
απεγκλωβισμό του δημοσίου από αυτές. 

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Αν. Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε μεταξύ άλλων ότι, ο 
σχετικός με τα πιο πάνω όρος εξυπάκουε ότι οι παρέχοντες τις εν λόγω υπηρεσίες όφειλαν να 
διέθεταν τόσο τις κτηριακές εγκαταστάσεις όσο και τον εξοπλισμό για τη μέθοδο που θα πρότειναν, 
και θα έπρεπε να προσκομίσουν τις απαιτούμενες από τη σύμβαση άδειες μετά την υπογραφή της, 
εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Μετά από δική τους διερεύνηση και προφορική 
ενημέρωση από τα αρμόδια τμήματα είχαν κρίνει ότι το χρονικό διάστημα των έξι  μηνών ήταν 
υπεραρκετό για την εξασφάλιση και προσκόμιση των εν λόγω αδειών, σημειώνοντας ότι κανένας 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε υποβάλει εισήγηση για αύξηση της πιο πάνω 
χρονικής περιόδου. Οι λόγοι της περιορισμένης συμμετοχής δεν εστιάζονται κατά την άποψή του 
στον πιο πάνω χρόνο, αλλά στο γεγονός πως πρόκειται για μια δαπανηρή επιχείρηση με μεγάλο 
κόστος λειτουργίας και επένδυσης, και επειδή επί της ουσίας μοναδικός πελάτης του Αναδόχου θα 
είναι το Κράτος, θεωρούν ότι η μη εξασφάλιση της ευρύτητας συμμετοχής πηγάζει από τη φύση 
του αντικειμένου της σύμβασης και όχι λόγω οποιασδήποτε ευθύνης του Τμήματος. Μας 
πληροφόρησε τέλος ότι, πρόθεσή τους είναι η προκήρυξη νέου ανοικτού διαγωνισμού, στον οποίο 
το χρονικό διάστημα απόκτησης και προσκόμισης των απαιτούμενων αδειών θα καθοριστεί στους 
δώδεκα  μήνες, όπως ήταν και η εισήγηση μας τον Απρίλιο του 2022, έτσι ώστε αν υπάρχει και η 
παραμικρή πιθανότητα η περιορισμένη συμμετοχή να οφείλεται στον πιο πάνω χρόνο, να 
απαλειφθεί ως εμπόδιο για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής. 

Σχολιάζοντας τα πιο πάνω, δεν θεωρούμε ότι ο εν λόγω χρόνος είναι ο μοναδικός παράγοντας 
περιορισμού του ενδιαφέροντος συμμετοχής στον σχετικό διαγωνισμό, εφόσον συμμεριζόμαστε 
την άποψη ότι το κόστος της απαιτούμενης επένδυσης είναι μεγάλο. Ωστόσο, όταν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι ένας όρος είναι περιοριστικός σε έναν ήδη περιορισμένου ενδιαφέροντος 
διαγωνισμό, όπως ο υπό αναφορά διαγωνισμός, η ΑΑ οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, 
όπως με την πιο πάνω απόφασή της για τον νέο διαγωνισμό, και όχι να εμμένει σε αποφάσεις της 
οι οποίες οδηγούν σε αδιέξοδο και παγιοποίηση της υφιστάμενης μονοπωλιακής κατάστασης.  
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7. Τμήμα Δασών 

7.1 Διαγωνισμός ΤΔ 11/2022 για την προμήθεια 900 (± 10 %) ζευγών 
αρβύλων δασοπυρόσβεσης για κάλυψη αναγκών του Τμήματος Δασών 

Τον Ιανουάριο του 2022, το Τμήμα προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό με εκτιμώμενη δαπάνη 
€113.850+ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, για την προμήθεια 900 (± 
10 %) ζευγών αρβύλων δασοπυρόσβεσης για κάλυψη αναγκών του. Μετά από δειγματοληπτικό 
έλεγχο των εγγράφων του εν λόγω διαγωνισμού, πληροφορήσαμε τον Διευθυντή του Τμήματος 
τον Φεβρουάριο του 2022 ότι είχαν υποβληθεί επτά αιτήματα, πριν την υποβολή προσφορών, από 
διάφορους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, τα πλείστα εκ των οποίων αφορούσαν το 
απαιτούμενο πρότυπο και το βάρος των αρβύλων, τα οποία σύμφωνα με ισχυρισμό 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα, μόνο ένας ή δύο κατασκευαστές πληρούσαν. Επίσης, 
συγκεκριμένη εταιρεία ανάφερε ότι είχε αποστείλει τις τεχνικές προδιαγραφές των αρβύλων του 
διαγωνισμού στους κατασκευαστές με τους οποίους συνεργαζόταν στο εξωτερικό, και οι 
απαντήσεις τους ήταν ότι οι όροι των προδιαγραφών φωτογράφιζαν άρβυλο συγκεκριμένου 
κατασκευαστή, τον οποίο κατονόμαζε. Παρά τα πιο πάνω αιτήματα/ ισχυρισμούς, το Τμήμα 
διευκρίνισε ότι το ζητούμενο προϊόν κάλυπτε πλήρως τις ανάγκες του για δασοπυρόσβεση και, ως 
εκ τούτου, δεν θα γίνονταν οποιεσδήποτε αλλαγές στις προδιαγραφές του διαγωνισμού, και 
δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με το βάρος του κάθε πλήρες αρβύλου ξεχωριστά. Με την πιο πάνω 
επιστολή μας, ζητήσαμε επίσης από το Τμήμα όπως μας πληροφορήσει για τα ονόματα 
τουλάχιστον τριών μοντέλων αρβύλων από διαφορετικούς κατασκευαστές που ικανοποιούσαν 
όλους τους όρους/τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού. 

Τον Φεβρουάριο του 2022, ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι, ενόψει 
προβλημάτων που είχαν παρουσιαστεί από τη χρήση αρβύλων τα οποία είχαν αγοραστεί το 2019 
που σχετίζονταν κυρίως με το βάρος τους, τα οποία εκφράστηκαν τόσο προφορικά όσο και 
γραπτώς από τους εκπροσώπους του προσωπικού που ασχολείται με την κατάσβεση πυρκαγιών, 
διεξάχθηκε έρευνα αγοράς  πριν την προκήρυξη του υπό αναφορά διαγωνισμού από την οποία 
διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν άρβυλα δασοπυρόσβεσης που πληρούσαν τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές όσο αφορά το απαιτούμενο βάρος, αναφέροντας ένα συγκεκριμένο μοντέλο και 
κατασκευαστή με βάρος 950 γραμμάρια, το οποίο δεν ήταν αυτό για το οποίο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας υποστήριζε ότι φωτογραφιζόταν από τις προδιαγραφές. Το Τμήμα, 
αποφάσισε όπως το μέγιστο βάρος του αρβύλου αυξηθεί σε 1000 γραμμάρια ώστε να 
εξασφαλιστεί ευρύτητα συμμετοχής, ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού αλλά και ικανοποίηση των 
αναγκών του Τμήματος. Επίσης, είχε δοθεί παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών κατά 
δύο βδομάδες, η οποία ζητήθηκε από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί ευρύτητα συμμετοχής και ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. 

Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, υποβλήθηκαν τρεις προσφορές, εκ των οποίων στη μία 
προσφορά περιλαμβανόταν μόνο επιστολή διαμαρτυρίας από τον οικονομικό φορέα, με αναφορά 
ότι συγκεκριμένος όρος του διαγωνισμού αποσκοπούσε στην εξουδετέρωση του υγιούς 
ανταγωνισμού, και φανέρωνε την επιλεκτική προτίμηση συγκεκριμένης μάρκας και τύπου 
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αρβύλου  η οποία πιθανώς να ήταν και η μόνη που πληρούσε την προδιαγραφή για το μέγιστο 
βάρος και απόκλειε άλλες εταιρείες οι οποίες θα μπορούσαν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.  
Η ΕΑ έκρινε ότι δεν ίσχυαν οι ισχυρισμοί του παραπονούμενου οικονομικού φορέα και προχώρησε 
στην αξιολόγηση των άλλων δύο υποβληθέντων προσφορών, εκ των οποίων η μία απορρίφθηκε 
επίσης, αφού ο προσφοροδότης δεν ανταποκρίθηκε στις διευκρινήσεις που του ζητήθηκαν σχετικά 
με την προσφορά του. Ως εκ τούτου, εισηγήθηκε ομόφωνα την κατακύρωση του διαγωνισμού στον 
μοναδικό έγκυρο προσφοροδότη με προσφερόμενη τιμή  €134,80 ανά ζεύγος αρβύλων, ο οποίος 
πρόσφερε το ίδιο μοντέλο αρβύλου που αναγραφόταν στην πιο πάνω απαντητική επιστολή του 
Τμήματος προς την Υπηρεσία μας. Η κατακυρωμένη τιμή μονάδος των €134,80 ανά ζεύγος 
αρβύλων, ήταν κατά 17.2% υψηλότερη από την εκτιμώμενη αξία των €115 ανά ζεύγος, και 27.3% 
υψηλότερη από την τιμή κατακύρωσης των €105.89 ανά ζεύγος του προηγούμενου διαγωνισμού 
(ΤΔ 20/2019), στον οποίο είχαν υποβληθεί πέντε προσφορές. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος επικύρωσε την εισήγηση της ΕΑ, και την 1.6.2022 υπογράφτηκε η 
σχετική σύμβαση με τον Ανάδοχο, με πέντε μήνες διάρκεια εκτέλεσης, για την προμήθεια 847 
ζευγών αρβύλων για το συνολικό ποσό €114.175,60+ΦΠΑ. 

Από έλεγχο που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας σχετικά με την παραλαβή των εν λόγω αρβύλων, 
διαπιστώσαμε ότι σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής παραλαβής, από τον μακροσκοπικό 
έλεγχο των 787 ζευγών αρβύλων που παραδόθηκαν στις 10.8.2022, τα 333 είχαν ημερομηνία 
κατασκευής κατά 10 ημέρες πέραν των έξι μηνών που προνοούσε η σύμβαση, και εισηγήθηκε την 
αποδοχή των προμηθειών με μειωμένη τιμή κατά €614,97, εισήγηση η οποία εγκρίθηκε από την 
ΤΕΑΑ, και ως εκ τούτου, η επιτροπή παραλαβής έκδωσε πιστοποιητικό οριστικής παραλαβής των 
αρβύλων.  

Σύσταση: Το Τμήμα, να προβαίνει σε ενδελεχή έρευνα αγοράς έτσι ώστε, με τις καθορισμένες 
τεχνικές προδιαγραφές των προμηθειών, να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατό μεγαλύτερη 
ευρύτητα συμμετοχής και ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. Επίσης, να εφαρμόζει τους όρους/ 
πρόνοιες της σύμβασης, ιδίως εκείνες οι οποίες ενδεχομένως να ήταν αποτρεπτικές για 
κάποιους οικονομικούς φορείς στο να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό. 

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Διευθυντής του Τμήματος μάς διαβεβαίωσε ότι το Τμήμα έχει λάβει 
πολύ σοβαρά υπόψη του τη σύστασή μας  και ότι θα συμμορφωθεί, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη 
την ασφάλεια και την επιχειρησιακή ικανότητα του προσωπικού του.  

7.2 Βελτίωση μέρους του κύριου οδικού δικτύου του Εθνικού Δασικού 
Πάρκου Ακάμα - Φάση Α’ – Αρ. Διαγωνισμού Τ.Δ. 76/2021 

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 15.4.2022 με εκτιμώμενη αξία €6,02εκ. πλέον ΦΠΑ και η 
χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης καθορίστηκε στους 14 μήνες από την ημερομηνία 
έναρξης του Έργου, εκ των οποίων οι πρώτοι εννέα μήνες αφορούσαν την εκτέλεση των 
κατασκευαστικών εργασιών για τους δρόμους (α) 1Α: Άσπρος Ποταμός - Τοξεύτρα - Λάρα, (β) 2: 
Κυκλικός Λάρας και (γ) Μέρος 4Β: Τοξεύτρα – Άβακας, ενώ οι τελευταίοι πέντε μήνες αφορούσαν 
τις κατασκευαστικές εργασίες για το μέρος του δρόμου 4Β: Άβακας - Λίπατη. Η Υπηρεσία μας, 
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κατόπιν δειγματοληπτικού ελέγχου των εγγράφων του διαγωνισμού, απέστειλε στις 12.5.2022 
επιστολή στο Τμήμα Δασών (ΤΔ) με τις παρατηρήσεις της. 

Αρχικά παρατηρήσαμε ότι στο Παράρτημα του Συμβολαίου είχε καθοριστεί, αφενός, ότι οι 
αποζημιώσεις για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις θα ανέρχονταν στο ποσό των €1.000 ανά ημέρα 
καθυστέρησης, και αφετέρου, η πρόσθετη αμοιβή (bonus) στο ποσό των €1.000 ανά ημέρα για την 
ολοκλήρωση των εργασιών πριν την καθορισμένη ημερομηνία που προβλέπεται στα έγγραφα του 
διαγωνισμού μόνο για τους δρόμους (α), (β) και (γ) πιο πάνω που έχουν προγραμματιστεί να 
εκτελεστούν τους πρώτους εννέα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Σημειώνεται ότι το μέρος του δρόμου Άβακας – Λίπατη, το οποίο έχει προγραμματιστεί να γίνει 
τους τελευταίους πέντε μήνες της σύμβασης, εξαιρείται από την πρόνοια καταβολής της 
πρόσθετης αμοιβής. 

Αναφέραμε ότι αποτελεί πάγια τακτική στις δημόσιες συμβάσεις, η πρόνοια για καταβολή 
πρόσθετης αμοιβής στον Ανάδοχο στην περίπτωση ενωρίτερης συμπλήρωσης του Έργου από τον 
συμβατικό χρόνο αποπεράτωσης (σε αυτή την περίπτωση η πρόσθετη αμοιβή αφορά μόνο τους 
πρώτους εννέα μήνες, και όχι τον συνολικό χρόνο αποπεράτωσης, ο οποίος ανέρχεται σε 14 μήνες) 
να χρησιμοποιείται σε εξαιρετικές (δηλαδή που αποτελούν εξαίρεση) και μόνο περιπτώσεις και 
εφόσον δικαιολογείται με βάση χρονικά/οικονομικά κριτήρια που διασφαλίζουν το δημόσιο 
συμφέρον. Για το λόγο αυτό, ζητήσαμε όπως μας υποβληθεί από το ΤΔ πλήρης και δέουσα 
τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της απόφασής του για χρήση της εν λόγω πρόνοιας. 

Σε σχέση με τον καθορισμό του ποσού της πρόσθετης αμοιβής ως ίσου με το ποσό της 
αποζημίωσης για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, επισύραμε στο Τμήμα την προσοχή ότι, σε 
περίπτωση που η πρόνοια για πρόσθετη αμοιβή τεκμηριωνόταν δεόντως και αποφασιζόταν η 
οριστική συμπερίληψή της στα έγγραφα του διαγωνισμού, το ποσό αυτής θα έπρεπε λογικά να 
είναι μικρότερο από το ποσό της αποζημίωσης για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Η θέση της 
Υπηρεσίας μας εδράζεται στο γεγονός ότι το όφελος που θα αποκομίσει το Κράτος από την 
ενωρίτερη συμπλήρωση του Έργου δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να είναι μεγαλύτερο 
από την ενδεχόμενη ζημιά την οποία θα υποστεί σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στη 
συμπλήρωσή του. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η αποφυγή καταβολής αποζημιώσεων, μέσω 
αποκοπών από τα πιστοποιητικά πληρωμής, λόγω καθυστέρησης στη συμπλήρωση ενός Έργου 
αποτελεί ισχυρότερο κίνητρο για οποιονδήποτε Ανάδοχο ο οποίος θα επιδιώξει να συμπληρώσει 
το Έργο αυτό εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος, παρά η όποια αποκόμιση επιπρόσθετου 
κέρδους λόγω ενωρίτερης συμπλήρωσης αυτού (δηλαδή πέρα από το ποσό του συμβολαίου που 
εξαρχής γνωρίζει ότι εκτός απροόπτου θα του καταβληθεί πλήρως και το οποίο προφανώς τον 
ικανοποιεί). 

Περαιτέρω, επισημάναμε στο ΤΔ πως παρά το γεγονός ότι αποφάσισε να διαχωρίσει τις 
κατασκευαστικές εργασίες στις οποίες θα τυγχάνει εφαρμογής η πρόνοια της πρόσθετης αμοιβής, 
δεν προέβη σε ανάλογο διαχωρισμό στην πρόνοια που αφορά στην αποζημίωση για 
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Επιπρόσθετα, δεν εντοπίστηκε οποιοσδήποτε όρος στα έγγραφα 
του διαγωνισμού με τον οποίο να διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ξεκινήσει 
άμεσα τις κατασκευαστικές εργασίες των τελευταίων πέντε μηνών, δηλαδή με την ολοκλήρωση 
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των δρόμων (α), (β) και (γ) πιο πάνω, με αντίστοιχη μείωση του χρόνου αποπεράτωσης των 14 
μηνών, στην περίπτωση που οι κατασκευαστικές εργασίες των πρώτων εννέα μηνών 
ολοκληρωθούν νωρίτερα, με αποτέλεσμα να παρέχεται η δυνατότητα στον Ανάδοχο, αφενός να 
αποζημιωθεί με πρόσθετη πληρωμή για ενωρίτερη συμπλήρωση των δρόμων (α), (β) και (γ), και 
αφετέρου, να ισχυριστεί ότι έχει δικαίωμα να συμπληρώσει ολόκληρο το Έργο στους 14 μήνες.  

Στους Γενικούς Όρους του Συμβολαίου, υπάρχει εδάφιο με όρο για την πρόσθετη αμοιβή ο οποίος 
αναφέρεται σε επιτυχή συμπλήρωση ολόκληρου του Έργου πριν τον χρόνο αποπεράτωσης, ενώ σε 
άλλο εδάφιο ο όρος για τις αποζημιώσεις για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις αναφέρεται σε 
αποτυχία του Αναδόχου να συμμορφωθεί με τον χρόνο αποπεράτωσης για ολόκληρο το Έργο ή, 
εάν εφαρμόζεται, για οποιοδήποτε Τμήμα μέσα στον αντίστοιχο χρόνο. Στη βάση των πιο πάνω, 
εισηγηθήκαμε όπως οι κατασκευαστικές εργασίες διαχωριστούν σε δύο Τμήματα της ίδιας 
σύμβασης, προκειμένου να διατηρηθεί η υποχρέωση του κάθε οικονομικού φορέα να υποβάλει 
μια ενιαία προσφορά για όλο το Έργο, αλλά το κάθε Τμήμα να έχει ξεχωριστό χρόνο 
αποπεράτωσης, με σαφή διατύπωση ότι μόλις ολοκληρωθεί το πρώτο Τμήμα διάρκειας εννέα 
μηνών, θα ξεκινά το δεύτερο Τμήμα διάρκειας πέντε μηνών. Με τον τρόπο αυτό, θα καθορίζεται 
συγκεκριμένα η ημερομηνία από την οποία θα ξεκινούν να επιβάλλονται αποζημιώσεις για 
καθυστερήσεις για τα δύο Τμήματα, καθώς και η ημερομηνία βάσει της οποίας θα υπολογιστεί η 
πρόσθετη αμοιβή για το πρώτο Τμήμα.  

Αναφορικά με τον καθορισμό στο Παράρτημα του Συμβολαίου ότι η πρόνοια της πρόσθετης 
αμοιβής θα τύχει εφαρμογής στους πρώτους εννέα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης, και δεδομένου ότι στο ίδιο Παράρτημα καθορίζεται ότι ο χρόνος για έκδοση της εντολής 
έναρξης από τον Μηχανικό είναι επτά ημέρες από την υπογραφή της συμφωνίας, ότι ο χρόνος 
έναρξης είναι επτά ημέρες από τη λήψη της εντολής έναρξης από τον Μηχανικό και ότι ο χρόνος 
αποπεράτωσης είναι 14 μήνες από την ημερομηνία έναρξης του Έργου, επιστήσαμε την προσοχή 
του Τμήματος στο ότι για σκοπούς υπολογισμού της πρόσθετης αμοιβής θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη ως χρόνος έναρξης της περιόδου των εννέα μηνών, ο συμβατικός χρόνος έναρξης του Έργου 
και όχι η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

Παρατηρήσαμε επίσης ότι δεν καθορίστηκε στα έγγραφα του διαγωνισμού το ανώτατο όριο για το 
συνολικό ποσό της πρόσθετης αμοιβής, το οποίο θα αποτελούσε μια ένδειξη για το πόσο νωρίτερα 
εκτιμούσε η ΑΑ ότι θα ήταν επωφελές το Έργο να συμπληρωθεί. Ως εκ τούτου, εάν τελικά παρέμενε 
ο όρος της πρόσθετης αμοιβής, θα έπρεπε να καθοριστεί το ανώτατο αυτό αποδεκτό όριο. 

Σημειώσαμε ότι σύμφωνα με τα Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμών της ΑΑΔΣ, το ποσό της 
αποζημίωσης για καθυστερήσεις δύναται να καθοριστεί σε αναλογία 10% επί του ποσού 
συμβολαίου διά του χρόνου αποπεράτωσης σε ημερολογιακές ημέρες. Στην περίπτωση του 
παρόντος διαγωνισμού, βάσει του πιο πάνω τύπου, το ποσό της αποζημίωσης υπολογίστηκε σε 
€1.410. Ως εκ τούτου, ζητήσαμε όπως μας επεξηγηθούν οι λόγοι για τους οποίους το ποσό της 
αποζημίωσης για καθυστερήσεις καθορίστηκε σε €1.000 ανά ημέρα, δηλαδή κατά περίπου 40% 
χαμηλότερα από το ποσό που προβλέπεται στα Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμών. Επίσης, η 
Εγγύηση Συμμετοχής καθορίστηκε σε €110.000, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 1,83% επί της 
εκτιμώμενης αξίας του διαγωνισμού, και το οποίο είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο του 2-5% 
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που καθορίζεται στα Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμών της ΑΑΔΣ. Συνεπώς, αναφέραμε ότι θα 
έπρεπε το ποσό να αναπροσαρμοστεί, ούτως ώστε να συνάδει με τα εν λόγω ελάχιστα όρια. 

Τέλος, ζητήσαμε από το ΤΔ να μας επεξηγήσει τους λόγους που δεν καθορίστηκαν οποιεσδήποτε 
προϋποθέσεις συμμετοχής σε σχέση με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των 
οικονομικών φορέων, όπως ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών των τελευταίων τριών χρόνων και η 
δυνατότητα των οικονομικών φορέων να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων, 
πληροφορώντας μας κατά πόσο η απόφαση αυτή είχε προκύψει ως αποτέλεσμα της διεξαγωγής 
διαβουλεύσεων με την αγορά πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, δυνατότητα η 
οποία παρέχεται στις ΑΑ δυνάμει του Ν.73(Ι)/2016 προκειμένου να προετοιμάσουν τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης και να ενημερώσουν τους οικονομικούς φορείς για τα σχέδια και τις 
απαιτήσεις τους όσον αφορά τις συμβάσεις.  

Το ΤΔ, σε απαντητική του επιστολή ημερ. 31.5.2022, ανέφερε ότι η χρήση της πρόνοιας της 
πρόσθετης αμοιβής αποφασίστηκε μετά από την απαραίτητη έρευνα που έκανε το ίδιο το Τμήμα, 
σημειώνοντας ότι είναι η δεύτερη προκήρυξη σύμβασης που έχει ετοιμάσει η Κυπριακή 
Δημοκρατία και που προβλέπει καταβολή πρόσθετης αμοιβής. Το Τμήμα θεώρησε ότι αποτελεί 
εξαιρετική περίπτωση και διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον καθότι το Εθνικό Δασικό Πάρκο 
Ακάμα, που είναι και ενταγμένο στο Δίκτυο Natura 2000, αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές 
περιβαλλοντικές περιοχές της Κύπρου και οποιεσδήποτε εργασίες γίνονται σε τέτοιες περιοχές, θα 
πρέπει να έχουν στόχο τη λιγότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση (π.χ. μείωση του χρόνου όχλησης, 
παραγωγής θορύβου, σκόνης κ.τ.λ.). Ο στόχος της καταβολής πρόσθετης αμοιβής αποφασίστηκε 
στο πλαίσιο της θετικής επιβράβευσης, ώστε να δοθεί ένα επιπρόσθετο κίνητρο στον Ανάδοχο να 
ολοκληρώσει το Έργο εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων και, εάν είναι δυνατό, να 
μειώσει τον χρόνο ολοκλήρωσης, επωφελούμενος την πρόσθετη αμοιβή.  

Σημαντικότερο όμως για την ΑΑ, όπως η ίδια μας ανάφερε, ήταν ότι το περιβαλλοντικό όφελος 
υπολογιζόμενο με οικονομικούς όρους, θα είναι πολλαπλάσιο για το Κράτος, ενώ στόχος ήταν να 
αποφύγει οποιεσδήποτε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και κατ' επέκταση να επιβάλει την 
τιμωρητική αποτρεπτική ρήτρα γι’ αυτές. Επισήμανε ότι από τις επαναλαμβανόμενες εκτιμήσεις 
που είχε κάνει, ο χρόνος υλοποίησης του Έργου είναι ρεαλιστικός, λαμβάνοντας υπόψη τους 
σοβαρούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς που πρέπει να τηρηθούν. Σε ότι αφορά το δεύτερο 
μέρος που προβλέφθηκε περίοδος ολοκλήρωσης πέντε μηνών χωρίς επιβράβευση, το Τμήμα 
σημείωσε ότι είναι ιδιαίτερα απαιτητικό (π.χ. απότομες κλίσεις, προσβασιμότητα, κ.τ.λ.) και γι’ 
αυτό δόθηκε περισσότερος χρόνος σε σχέση με το μήκος του δρόμου. Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, 
η ΑΑ αποφάσισε να αφαιρέσει την πρόνοια για καταβολή πρόσθετης αμοιβής στον Ανάδοχο. 

Σύμφωνα με την ΑΑ, ο λόγος που αποφασίστηκε να καθοριστεί η αποζημίωση για καθυστερήσεις 
σε €1.000 ανά ημέρα είναι με βάση το ευρύτερο πλαίσιο της φιλοσοφίας που περιγράφηκε πιο 
πάνω, καθώς και η προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού ενδιαφερομένων για τον διαγωνισμό. 
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας μας, η ΑΑ προχώρησε στην αύξηση του 
ποσού της ρήτρας καθυστερήσεων στα €1.500 ανά ημέρα. Επίσης, στη βάση των 
παρατηρήσεων/εισηγήσεών μας, η ΑΑ αύξησε το ποσό της Εγγύησης Συμμετοχής στις €150.000 και 
περιέλαβε στα έγγραφα του διαγωνισμού, προϋποθέσεις συμμετοχής αναφορικά με την 
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οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων, καθορίζοντας όπως αυτοί 
έχουν απαραίτητα μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τα τελευταία τρία χρόνια ύψους €4εκ., ενώ έθεσε 
σε ισχύ και τη δυνατότητα των οικονομικών φορέων να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων 
φορέων. Η ΑΑ προχώρησε επίσης στη δημοσίευση σχετικού τροποποιητικού/διευκρινιστικού 
εγγράφου (addendum) με τις πιο πάνω τροποποιήσεις. 

Από πληροφόρηση που έλαβε η Υπηρεσία μας από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων 
(e-procurement), στις 24.6.2022 υποβλήθηκαν τρεις προσφορές από οικονομικούς φορείς, όλες 
για μεγαλύτερο ποσό από την εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού, με τη χαμηλότερη εξ αυτών να 
υπερβαίνει κατά 4,57% την εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού.  

Σύσταση: Κατά τον καταρτισμό των εγγράφων μελλοντικών διαγωνισμών που θα προκηρυχθούν 
από την ΑΑ, να διασφαλιστεί εξ αρχής η συμμόρφωση των προνοιών των εν λόγω εγγράφων με 
τις πρόνοιες, τόσο της σχετικής νομοθεσίας, όσο και των Πρότυπων Εγγράφων Διαγωνισμών και 
Εγκυκλίων της ΑΑΔΣ, ούτως ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες εξασφάλισης ικανοποιητικής 
ευρύτητας συμμετοχής, ανάπτυξης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και διασφάλισης της 
ικανότητας των επιτυχόντων προσφοροδοτών να υλοποιήσουν με επιτυχία τις συμβάσεις που 
θα αναλάβουν. 

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Διευθυντής του ΤΔ μας ανέφερε ότι οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας 
είχαν υιοθετηθεί από το Τμήμα του στο στάδιο των διευκρινήσεων/τροποποιήσεων (addendum) 
και πως η σύσταση της Υπηρεσίας μας είναι αποδεκτή. Μας ανάφερε επίσης ότι η ΑΑ, κατά τον 
καταρτισμό των εγγράφων μελλοντικών διαγωνισμών που θα προκηρυχθούν, θα διασφαλίσει εξ 
αρχής τη συμμόρφωση των προνοιών των εν λόγω εγγράφων με τις πρόνοιες της σχετικής 
νομοθεσίας, των Πρότυπων Εγγράφων Διαγωνισμών καθώς και των Εγκυκλίων της ΑΑΔΣ, ώστε να 
αυξηθούν οι πιθανότητες εξασφάλισης ικανοποιητικής ευρύτητας συμμετοχής, ανάπτυξης υγιούς 
ανταγωνισμού και διασφάλισης της ικανότητας των επιτυχόντων προσφοροδοτών να υλοποιήσουν 
με επιτυχία τις συμβάσεις που θα αναλάβουν, ως και η σύσταση της Υπηρεσίας μας. 
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8. Τμήμα Περιβάλλοντος 

8.1 Διαγωνισμός αρ. Τ.Π. 31/2021 για την προμήθεια και πενταετή 
συντήρηση τεσσάρων διπλοκάμπινων οχημάτων 

Τον Ιούλιο του 2021 προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια και πενταετή 
προληπτική συντήρηση τεσσάρων διπλοκάμπινων οχημάτων, με εκτιμώμενη δαπάνη 
€100.000+ΦΠΑ. Μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο των εγγράφων του εν λόγω διαγωνισμού, 
πληροφορήσαμε τον Διευθυντή του Τμήματος ότι ο καθορισμός συγκεκριμένης ημερομηνίας (13η 
Δεκεμβρίου 2021) στα έγγραφα του διαγωνισμού για παράδοση των οχημάτων, αντί 
προκαθορισμένου αριθμού μηνών εκτέλεσης της σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της, 
δεν ενδεικνυόταν κατά την άποψή μας, αφού δεν ήταν γνωστή τότε η ημερομηνία ανάθεσής της. 
Ενόψει μάλιστα και του γεγονότος ότι είχε απορριφθεί αίτημα οικονομικού φορέα για 
τροποποίηση της διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης σε έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών, ζητήσαμε όπως μας πληροφορήσει κατά πόσο είχαν κάνει έρευνα αγοράς πριν 
την προκήρυξη του πιο πάνω διαγωνισμού και, εάν ναι, για τα αποτελέσματα της αποστέλλοντας 
μας τα ονόματα τουλάχιστον τριών οικονομικών φορέων που ικανοποιούσαν όλους τους όρους/ 
τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, περιλαμβανομένης και της διάρκειας εκτέλεσης της 
σύμβασης, έτσι ώστε η απόρριψη του πιο πάνω αιτήματος να μην περιόριζε τον ανταγωνισμό, κατά 
παράβαση των προνοιών του άρθρου 4 του νόμου Ν.73(Ι)/2016. Επίσης, ζητήσαμε τους λόγους 
που δεν συμπεριλήφθηκαν οι εν λόγω ανάγκες του Τμήματος σε ενιαίο/ μεγάλο διαγωνισμό με 
ίδιο αντικείμενο που προκηρύσσει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΤΗΜΥ)   του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για τις ανάγκες διάφορων Υπουργείων/ 
Τμημάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Τον Σεπτέμβριο του 2021, ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε τα ακόλουθα: 

α. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, το Τμήμα είχε ζητήσει από το ΤΗΜΥ την αντικατάσταση 
πεπαλαιωμένων οχημάτων με τέσσερα καινούρια διπλοκάμπινα οχήματα 4x4 από τον ενιαίο 
διαγωνισμό που το αρμόδιο τμήμα προκηρύσσει, αλλά ενημερώθηκε από το ΤΗΜΥ ότι τέτοια 
οχήματα προγραμματιζόταν να αγοραστούν την περίοδο 2022-2023. 

β. Τα έγγραφα που είχαν χρησιμοποιηθεί για την προκήρυξη του υπό αναφορά ανοικτού 
διαγωνισμού δόθηκαν από το ΤΗΜΥ, ως αρμόδιο Τμήμα, και προσαρμόστηκαν στις 
υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος.  

γ. Τον Ιούνιο του 2021, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών μέγιστο ποσό ύψους 
€120.000 για την προμήθεια των εν λόγω οχημάτων, αίτημα το οποίο είχε υποβληθεί από το 
Τμήμα τον Μάιο του 2021.  

Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, υποβλήθηκαν δύο προσφορές από δύο διαφορετικούς 
προσφοροδότες με τη μεταξύ τους διαφορά να ήταν μόλις €100. Η ΕΑ, αποφάσισε ομόφωνα την 
κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφοροδότη ο οποίος είχε υποβάλει τη συνολική 
χαμηλότερη τιμή, για το συνολικό ποσό των €119.000+ΦΠΑ για την προμήθεια και πενταετή 
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προληπτική συντήρηση των οχημάτων, το οποίο ήταν κατά 19% υψηλότερο από την αντίστοιχη 
εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού, η οποία είχε καθοριστεί στις €100.000+ΦΠΑ.  

Η απόφαση της ΕΑ επικυρώθηκε από τον Διευθυντή του Τμήματος και υπογράφτηκε η σχετική 
σύμβαση με τον Ανάδοχο, με χρόνο παράδοσης των τεσσάρων οχημάτων μέχρι την 13η 
Δεκεμβρίου 2021.   

Από έλεγχο που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας σχετικά με την παραλαβή των εν λόγω οχημάτων, 
διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

α. Ο Ανάδοχος, απέστειλε επιστολή ημερ. 7.12.2021 ενημερώνοντας το Τμήμα ότι τα τέσσερα 
διπλοκάμπινα είχαν παραληφθεί από το εξωτερικό και ήταν στη διαδικασία εγγραφής, αλλά 
λόγω φόρτου εργασίας του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), θα αργούσαν να τα 
εγγράψουν, και ζήτησε παράταση πέντε εργάσιμων ημερών.  

β. Η συντονίστρια της σύμβασης υπέβαλε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στο Διευθυντή του 
Τμήματος αναφέροντας ότι πρέπει να αποκοπεί το ποσό των €279,10+ΦΠΑ, ως ρήτρα 
καθυστέρησης για πέντε ημέρες. 

γ. Η παράδοση των οχημάτων, σύμφωνα με το πιστοποιητικό παραλαβής, έγινε τελικά στις 
21.12.2021, οκτώ μέρες μετά τη συμβατική ημερομηνία παράδοσης. 

δ. Σύμφωνα με τα δελτία πληρωμής, το Τμήμα πλήρωσε στον Ανάδοχο το συνολικό ποσό των 
€132.519,47, κάνοντας αποκοπή ως ρήτρα καθυστέρησης ποσό ύψους €332.13 ή 
€279,10+ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε πέντε ημέρες καθυστέρησης. 

Ενόψει των πιο πάνω, παρατηρούμε ότι παρόλο ότι τα οχήματα παραδόθηκαν με οκτώ ημέρες 
καθυστέρηση, έγινε τελικά αποκοπή για πέντε ημέρες, χωρίς μάλιστα να ληφθεί η απαιτούμενη 
έγκριση από το αρμόδιο προς τούτο όργανο (ΤΕΑΑ) για τις υπόλοιπες τρεις ημέρες καθυστέρησης. 

Σύσταση: Το Τμήμα να προβαίνει έγκαιρα στην προκήρυξη διαγωνισμών, ώστε η περίοδος για 
την εκτέλεση της σύμβασης να ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η όσο το δυνατό μεγαλύτερη ευρύτητα συμμετοχής. Τέλος, το Τμήμα να 
εφαρμόζει τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας κατά την παραλαβή προμηθειών, όσον αφορά 
την εφαρμογή των προβλεπόμενων ρητρών σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης καθυστέρησης και 
τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τα αρμόδια προς τούτου όργανα. 

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Διευθυντής του ΤΠ μας ενημέρωσε ότι το Τμήμα του στο εξής προβαίνει 
σε προκήρυξη διαγωνισμών έγκαιρα και εφαρμόζει τις πρόνοιες της νομοθεσίας για την παραλαβή 
των προμηθειών. 
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9. Γενικά συμπεράσματα  

α. Παρά τις συνεχείς υποδείξεις της Υπηρεσίας μας, οι μέχρι σήμερα λανθασμένοι χειρισμοί του 
ΥΓΑΑΠ/ΤΑΥ με τις επανειλημμένες καθυστερήσεις στην προκήρυξη των σχετικών 
διαγωνισμών για την ανάθεση της αναβάθμισης και λειτουργίας της Μονάδας ΟΕΔΑ Κόσιης 
και τη μελέτη και κατασκευή του νέου κυττάρου στη Μονάδα, αφενός λόγω αδικαιολόγητης 
καθυστέρησης στην προκήρυξη διαγωνισμού, και αφετέρου λόγω του καθορισμού προνοιών 
οι οποίες όχι μόνο δεν εξυπηρετούσαν το δημόσιο συμφέρον αλλά έρχονταν και σε αντίθεση 
με Ευρωπαϊκή Οδηγία, σε συνδυασμό με επιμονή για απευθείας ανάθεση στον υφιστάμενο 
Ανάδοχο, οδήγησαν από τη μια στην ανάγκη επέκτασης της υφιστάμενης σύμβασης παρά το 
γεγονός της καταδίκης μέλους της Αναδόχου Κοινοπραξίας από το δικαστήριο και τον 
αποκλεισμό του για πενταετή περίοδο από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 
και από την άλλη στην υπογραφή σύμβασης με χρόνο αποπεράτωσης του Έργου τους 14 
μήνες, δύο μόλις μήνες πριν κορεσθεί το υφιστάμενο κύτταρο. 

β. Αντίστοιχες υποδείξεις έκανε η Υπηρεσία μας στο ΥΓΑΑΠ/ ΤΑΥ και στην περίπτωση της 
Μονάδας ΟΕΔΑ Πεντακώμου, επισημαίνοντας επανειλημμένα τη μη συμμόρφωση του 
υφιστάμενου Αναδόχου με συμβατικές του υποχρεώσεις που αφορούσαν στη διαχείριση του 
παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου καθώς και την τραγική κατάσταση στην οποία 
αποδεδειγμένα βρισκόταν για αρκετό χρονικό διάστημα η Μονάδα. Η Υπηρεσία μας 
εξέφρασε την έντονη διαφωνία της με τις επίμονες εισηγήσεις του ΥΓΑΑΠ/ ΤΑΥ για απευθείας 
ανάθεση της μελέτης και κατασκευής του νέου κυττάρου στον εν λόγω Ανάδοχο, ενώ η 
περαιτέρω ολιγωρία που επέδειξε το ΤΑΥ στην προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, είχε ως 
αποτέλεσμα, την υπογραφή σύμβασης με χρόνο αποπεράτωσης του Έργου τους 15 μήνες, 
λίγους μόλις μήνες πριν κορεσθεί το υφιστάμενο κύτταρο, και τον καθορισμό πρόνοιας για 
καταβολή πρόσθετης πληρωμής στον Ανάδοχο προκειμένου να συμπληρώσει το Έργο 
νωρίτερα από τον συμβατικό χρόνο αποπεράτωσής του, πρόνοια η οποία κάθε άλλο παρά 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. 

γ. Κατά τον καταρτισμό των εγγράφων του διαγωνισμού για τη βελτίωση μέρους του κύριου 
οδικού δικτύου του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα (Φάση Α’) δεν δόθηκε η πρέπουσα 
σημασία σε όρους/πρόνοιες που καθορίζονται, τόσο στα Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμών, 
όσο και στις Εγκυκλίους της ΑΑΔΣ, με αποτέλεσμα, μετά τον δειγματοληπτικό έλεγχο της 
Υπηρεσίας μας, να προχωρήσει η ΑΑ σε αριθμό τροποποιήσεων στο στάδιο της 
προσφοροδότησης για σκοπούς συμμόρφωσης με τα πιο πάνω. 

δ. Δεν έγινε σωστός σχεδιασμός/μελέτη του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων για την Κοινότητα 
Αγίων Βαβατσινιάς ή/και η παρακολούθηση της διαχείρισης του Έργου ήταν ελλιπής, με 
αποτέλεσμα, αφενός, να προκύψουν πολλά και δισεπίλυτα προβλήματα στον Σταθμό και στα 
παραγόμενα αποτελέσματά του, και αφετέρου, να απαιτείται η αχρείαστη επιβάρυνση του 
κρατικού προϋπολογισμού με την κατασκευή νέου Σταθμού. Επιπρόσθετα υπήρξε 
καθυστέρηση στη διαχείριση των προβλημάτων και στην υλοποίηση των σχετικών 
αποφάσεων που λήφθηκαν. 
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ε. Διαπιστώθηκε μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών που 
αφορούν στη διαχείριση της σύμβασης για την κατασκευή Αποχετευτικού δικτύου στο 
Φρέναρος και στον Άγιο Γεώργιο Αχερίτου από την ΑΑ, καθώς επίσης η έγκριση παράτασης 
χρόνου από την ΚΕΑΑ που αντικειμενικά δεν δικαιολογείτο. 

στ. Διαπιστώσαμε αδυναμίες ως προς τον καθορισμό κατάλληλων προνοιών στα έγγραφα 
διαγωνισμού για τη Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων 
και συναφών εργασιών στην Άχνα, και συστήσαμε όπως συμπεριληφθούν σε αυτά ορισμένες 
πρόνοιες με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για σκοπούς ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού και 
αποφυγής αποκλεισμού προσφοροδοτών εξαιτίας επουσιωδών παραλείψεων τους. Δεν 
λήφθηκαν όλα τα δέοντα μέτρα από το Τμήμα για τη μείωση του κινδύνου επιτυχίας των 
οικονομικών φορέων σε προσφυγές τους στην ΑΑΠ, με αποτέλεσμα να κατακυρωθεί/ 
υπογραφεί η σύμβαση, επτά χρόνια μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού. 

ζ. Υπήρξε πολύ μεγάλη καθυστέρηση από το ΤΑΥ στην υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών για 
τα προβλήματα/κακοτεχνίες που εντοπίστηκαν στην ομαλή, εντός προδιαγραφών, 
λειτουργία και συντήρηση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Λυθροδόντα. Επιπρόσθετα, 
το ΤΑΥ δεν ακολούθησε πιστά τις διαδικασίες παραλαβής του Έργου από το ΤΠΟ, αφού τα εν 
λόγω προβλήματα/κακοτεχνίες δεν είχαν εντοπιστεί κατά την παράδοση/παραλαβή του 
Σταθμού από το ΤΠΟ. 

η. Στη σύμβαση για την κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου στη Τεμβριά και Κοράκου 
διαπιστώσαμε αδυναμίες του Τμήματος ως προς τη σωστή διαχείριση της σύμβασης με 
αποτέλεσμα να μην ληφθούν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα, τα οποία θα 
διασφάλιζαν με επάρκεια τα συμφέροντα του δημοσίου. 

θ. Παρουσιάστηκε μεγάλη καθυστέρηση εκ μέρους του ΤΑΥ στη διαδικασία προκήρυξης των 
νέων διαγωνισμών λειτουργίας και συντήρησης Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων σε αριθμό 
στρατοπέδων και κοινοτήτων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλά και διαδοχικά αιτήματα 
προς τις αρμόδιες Επιτροπές για χρονική παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων. 
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10. Γενικές συστάσεις 

α. Οι πρόνοιες που καθορίζονται από την ΑΑ στα έγγραφα των διαγωνισμών που προκηρύσσει, 
να είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες πρόνοιες των Πρότυπων Εγγράφων Διαγωνισμών και 
των Εγκυκλίων της ΑΑΔΣ. 

β. Το ΥΓΑΑΠ/ΤΑΥ να μην επιδεικνύει ολιγωρία στην προκήρυξη διαγωνισμών με άμεσο 
κοινωνικό αντίκτυπο όπως οι διαγωνισμοί που αφορούν στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, 
και να αποφεύγει, επικαλούμενο τα στενά χρονικά περιθώρια τα οποία προκύπτουν λόγω 
των δικών του λανθασμένων χειρισμών, να προχωρεί στην υιοθέτηση πρακτικών όπως η 
προκήρυξη διαγωνισμών με επισπευσμένη διαδικασία, η οποία αποδεδειγμένα οδηγεί στη 
μη εξασφάλιση ικανοποιητικής ευρύτητας συμμετοχής και μη ανάπτυξης συνθηκών υγιούς 
ανταγωνισμού, η οποία δεν διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον.  

γ. Το ΥΓΑΑΠ/ΤΑΥ να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ενεργεί πάντοτε σε 
συμμόρφωση με το εθνικό νομικό πλαίσιο και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες σε σχέση με τη 
διαχείριση των σύμμεικτων οικιακών απορριμμάτων για αποφυγή χρηματικών κυρώσεων 
από το ΔΕΕ και διασφάλιση των συμφερόντων του Κράτους. Επιπρόσθετα, να διασφαλίζει 
την τήρηση των προνοιών της περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας και των όρων των 
σχετικών συμβάσεων. 

δ. Αποτελεί πάγια τακτική στις δημόσιες συμβάσεις, η συμπερίληψη πρόνοιας για καταβολή 
πρόσθετης αμοιβής (bonus) στον Ανάδοχο στην περίπτωση συμπλήρωσης του Έργου 
νωρίτερα από τον συμβατικό χρόνο αποπεράτωσης, να χρησιμοποιείται σε εξαιρετικές και 
μόνο περιπτώσεις, και νοουμένου ότι η χρήση της πρόνοιας αυτής τεκμηριώνεται πλήρως και 
δεόντως από τις ΑΑ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της πρόσθετης αμοιβής δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης για καθυστερήσεις, καθότι το όφελος που θα 
αποκομίσει το Κράτος από την ενωρίτερη συμπλήρωση του Έργου δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο από την ενδεχόμενη ζημιά την οποία θα υποστεί σε περίπτωση καθυστέρησης 
στη συμπλήρωσή του. 

ε. Το ΤΑΥ, ως ΑΑ, θα πρέπει να λαμβάνει έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες της σύμβασης και της ισχύουσας νομοθεσίας, για να εξασφαλίζει ότι η ολοκλήρωση 
των Έργων που προκηρύσσει θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σύμβασής τους, 
διαφυλάσσοντας σε κάθε περίπτωση το δημόσιο συμφέρον.  

στ. Οι ΑΑ να ακολουθούν και να εφαρμόζουν πιστά της πρόνοιες της Νομοθεσίας αλλά και των 
σχετικών Κανονισμών και Εγκυκλίων, τόσο για θέματα προκήρυξης/ ανάθεσης διαγωνισμών, 
όσο και για θέματα διαχείρισης συμβάσεων. 

ζ. Το ΥΓΑΑΠ και τα Τμήματά του να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να 
καθορίζονται σαφείς και κατάλληλες πρόνοιες και προϋποθέσεις στα έγγραφα διαγωνισμών, 
με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, ούτως ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος δημιουργίας 
σημαντικών καθυστερήσεων στις διαδικασίες για την επιλογή κατάλληλου Αναδόχου. 
Επιπρόσθετα να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα από το Τμήμα, ούτως ώστε να 
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μειώνεται ο κίνδυνος επιτυχίας οικονομικών φορέων που προσφεύγουν στην ΑΑΠ εναντίον 
αποφάσεων ανάθεσης διαγωνισμών από το ΣΠ του αρμόδιου Υπουργείου.   

η. Πριν την παραλαβή οποιουδήποτε Έργου, το ΤΑΥ οφείλει να εφαρμόζει πιστά τις διαδικασίες 
παράδοσης/παραλαβής ώστε να εντοπίζονται άμεσα υπάρχοντα προβλήματα και 
κακοτεχνίες και να προωθείται η επίλυσή τους με τις κατάλληλες ενέργειες.   Επιπρόσθετα, 
το ΤΑΥ, πριν την προκήρυξη των διαγωνισμών των Έργων, να ελέγχει την αρτιότητα/ 
πληρότητα των μελετών και την ορθότητα των προδιαγραφών που συμπεριλαμβάνονται σε 
αυτές. 

θ. Στις περιπτώσεις που κατά την εκτέλεση μιας δημόσιας σύμβασης, ο Ανάδοχος παραβιάζει 
ουσιωδώς τους όρους της σύμβασής του, η ΑΑ θα πρέπει να λαμβάνει έγκαιρα όλα τα 
απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης και της ισχύουσας νομοθεσίας, 
για να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ολοκλήρωση της σύμβασης και η διαφύλαξη του 
δημόσιου συμφέροντος. 

ι. Το ΤΑΥ, ως ΑΑ, να προχωρεί έγκαιρα με τις δέουσες και κατάλληλες ενέργειες στην ετοιμασία 
των εγγράφων και την προκήρυξη των επόμενων νέων διαγωνισμών λειτουργίας και 
συντήρησης Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων και Αστικών Αποβλήτων. 
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