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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών συνήλθε σήμερα, Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2023, στην παρουσία του Γενικού 

Ελεγκτή, εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Τμήματος 

Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου 

Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου, της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, της 

γενικής διευθύντριας του ΚΟΑ, για την εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή 

για το έτος 2020 [Έλεγχος Δημόσιων Διαγωνισμών και Δημόσιων Συμβάσεων Κυπριακού 

Οργανισμού Αθλητισμού (Ειδική Έκθεση 22.12.2022 – ΚΟΑ/01/2022) (Αρ. Φακ. 

23.04.039.002-2022, 05.14.007.001), στο πλαίσιο της οποίας κατατέθηκαν οι απόψεις όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων. 

  Ο Γενικός Ελεγκτής ενημέρωσε την επιτροπή για τα σημαντικότερα ευρήματα του 

τεχνικού ελέγχου που διενεργήθηκε από την υπηρεσία του στον ΚΟΑ, δηλαδή του ελέγχου 

των δημοσίων διαγωνισμών και των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών, ο οποίος ως κανονιστικός έλεγχος εμπεριέχει στοιχεία διαχειριστικού ελέγχου 

και εξετάζει τη συμμόρφωσή του οργανισμού με τη σχετική νομοθεσία, καθώς και την τήρηση 

των αρχών της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.   

 Ειδικότερα, ο ίδιος αξιωματούχος, ενημέρωσε την επιτροπή, μεταξύ άλλων, για την 

ανεπαρκή, ελλιπή και προβληματική προκήρυξη του έργου του νέου ποδοσφαιρικού 

γηπέδου στη Λεμεσό και την απευθείας ανάθεση και υπογραφή σύμβασης για τη διαχείριση, 

συντήρηση και εκμετάλλευση του γηπέδου από τα τρία σωματεία της Λεμεσού, η οποία, 



αφενός, δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας και μη διάκρισης 

που πρέπει να διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, και αφετέρου, δεν έχει διασφαλιστεί το 

δημόσιο συμφέρον, ενώ εξακολουθεί να αναμένεται για το εν λόγω θέμα η θέση της Γενικής 

Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔΕΕ) για το κατά πόσο αυτή 

συνιστά κρατική ενίσχυση.   

 Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ενημέρωσε την επιτροπή για το χρονικό και 

την κατάληξη στη συνομολόγηση της σχετικής συμφωνίας μεταξύ του ΚΟΑ και των τριών 

σωματείων της Λεμεσού, την από μέρους του γραφείου της προκοινοποίηση όλων των 

πληροφοριών/δικαιολογητικών στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (ΓΔΕΕ), καθώς και για το περιεχόμενο της μεταξύ όλων των μερών 

αλληλογραφίας.     

 Η γενική διευθύντρια του ΚΟΑ, επισήμανε ότι το ετήσιο αγοραίο ενοίκιο που θα 

καταβάλλεται από τα τρία σωματεία, ως αυτό καθορίστηκε στην υπό αναφορά συμφωνία, 

αποτελεί ένα εκ των τριών σεναρίων τα οποία περιλαμβάνονται σε μελέτη που υποβλήθηκε 

από ελεγκτικό οίκο, κατόπιν σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας.  Περαιτέρω, ενημέρωσε την 

επιτροπή για την πρόνοια η οποία περιλαμβάνεται στη συμφωνία, βάσει της οποίας, τα 

συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι σε περίπτωση που δεν ληφθούν οι 

αναγκαίες εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμφωνία ουδεμία 

νομική ισχύ έχει και ουδεμία απαίτηση ή δικαίωμα για αποζημίωση ή άλλη αξίωση ή θεραπεία 

οποιασδήποτε φύσης ή μορφής δυνατόν να εγερθεί σε τέτοια περίπτωση.  

 Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει την εξέταση του θέματος σε επόμενη συνεδρία 

της. 
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