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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, 23 Μαρτίου 2023, στην παρουσία του 

Γενικού Ελεγκτή, του διευθυντή του Τμήματος Δασών, του προέδρου και των μελών του 

Συμβουλίου Προσφορών, του συντονιστή της Επιτροπής Αξιολόγησης και των Μελών της 

Επιτροπής Παραλαβής των ενοικιαζόμενων ελικοπτέρων του υπουργείου και εκπροσώπων 

του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Γενικού 

Λογιστηρίου και του Υπουργείου Οικονομικών, για την εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του 

Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2020 [Έλεγχος Τμήματος Δασών-Διαχείριση Συμβάσεων 

Πτητικών Μέσων Πυρόσβεσης - Ειδική Έκθεση 14.12.2022 – ΤΔ/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  

ελέγχου των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων μίσθωσης ελικοπτέρων και αεροπλάνων για 

επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης κατά τις καλοκαιρινές περιόδους, καθώς και των διαδικασιών 

αγοράς αεροπλάνων πυρόσβεσης από το Τμήμα Δασών. Ειδικότερα, ο Γενικός Ελεγκτής 

αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα κάτωθι: 

1.    Μη επαρκή εφαρμογή από το Τμήμα της περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας και 

των βασικών αρχών που περιλαμβάνονται σε αυτήν, και που πρέπει να διέπουν τις 

εν λόγω συμβάσεις, παρά το γεγονός ότι γίνεται αντιληπτό/αποδεκτό από όλους ότι η 



εξασφάλιση πτητικών μέσων πυρόσβεσης είναι μια αδήριτη ανάγκη ιδιαίτερης 

βαρύνουσας σημασίας για τη Κυπριακή Δημοκρατία. 

2.   Παραλείψεις και λανθασμένους χειρισμούς τόσο από πλευράς του Συμβουλίου 

Προσφορών όσο και της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

3.   Οικονομικές αποκλίσεις του κόστους κατακύρωσης των υπό αναφορά προσφορών 

σε σχέση με το κόστος των προηγούμενων συμβάσεων, την αρχική και την 

αναθεωρημένη εκτίμηση της αξίας τους. 

4.   Ουσιώδεις αποκλίσεις των ελικοπτέρων από τις απαιτούμενες από τη σύμβαση 

προδιαγραφές.   

 Στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή έλαβε ενημέρωση για τα σοβαρά θέματα που 

τέθηκαν από το μέλος της Αστυνομίας Κύπρου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και 

Παραλαβής, τόσο για τη διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς του αναδόχου όσο και τη 

διαδικασία παραλαβής των ελικοπτέρων, για τα οποία ζητήθηκε από τον Αρχηγό Αστυνομίας 

Κύπρου σχετική έκθεση γεγονότων και διαβιβάστηκε στον Γενικό Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο διάπραξης είτε ποινικών, είτε 

πειθαρχικών αδικημάτων από λειτουργούς που αποδέχτηκαν έγγραφα που δεν πληρούσαν 

τις πρόνοιες του διαγωνισμού. 

 Η επιτροπή, ζήτησε την κατάθεση ενώπιόν της όλων των εγγράφων/πιστοποιητικών 

που προνοούνται από τη σχετική νομοθεσία, τα οποία επιβεβαιώνουν την αεροπλοϊμότητα  

των υπό εξέταση πτητικών μέσων, την καταλληλότητα τους για την εκτέλεση του έργου της 

αεροπυρόσβεσης, καθώς και τήρησης των απαιτούμενων κανόνων ασφάλειας των 

πτήσεων.      
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