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Σύνοψη. 
 

Κατά την ψήφιση, από την Ολομέλεια του Σώματος της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
του  Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2019, αποφασίστηκε όπως δεσμευτεί το 
Κονδύλι που αφορούσε την καταβολή ενοικίων για τη μίσθωση κτηρίων για σκοπούς 
στέγασης Tμημάτων και Yπηρεσιών του Κυβερνητικού Τομέα, με εξαίρεση τους 
μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2019. 

Στη συνέχεια, σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού που πραγματοποιήθηκε στις 25.2.2019, εξετάστηκε αίτημα εκ 
μέρους του Υπουργείου Οικονομικών για αποδέσμευση του εν λόγω Κονδυλίου. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως η αποδέσμευση για τους υπόλοιπους μήνες του έτους 
2019 γίνει υπό την αίρεση της κατάθεσης στην Επιτροπή όλων των σχετικών 
Συμβολαίων Ενοικίασης ακινήτων για χρήση τους από τον Δημόσιο Τομέα. 
Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε όπως όλα τα εν λόγω Συμβόλαια Ενοικίασης 
αποσταλούν στην Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 
να προβεί στον δέοντα έλεγχο.  Στη συνέχεια αποφασίστηκε η αποδέσμευση του 
σχετικού Κονδυλίου για την καταβολή των ενοικίων μέχρι τον Μάιο του 2019 αρχικά 
και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019 στη συνέχεια. 

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων, με επιστολή 
του, ημερ. 1.3.2019, υπέβαλε προς την Ελεγκτική Υπηρεσία αυτούσιο το κατατεθέν 
υλικό σε σχέση με 602 Συμβόλαια Ενοικίασης, με την παράκληση όπως οι 
παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας διαβιβασθούν στη Βουλή. 

Από τη μελέτη των στοιχείων που μας αποστάληκαν από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, ετοιμάστηκε συγκεντρωτικός Πίνακας - Παράρτημα 1, όπου 
καταγράφηκαν τα σημαντικότερα στοιχεία όλων των πιο πάνω Συμβολαίων 
Ενοικίασης, τα οποία σημειώνεται ότι δεν ήταν όλα πλήρη και ομοιόμορφα. Οι 
παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας για τα εν λόγω Συμβόλαια αναλύονται στην 
παρούσα Ειδική Έκθεση. 

Η Υπηρεσία μας προχώρησε ακολούθως σε περαιτέρω ενδελεχή διερεύνηση 27 
Συμβολαίων Ενοικίασης κτηρίων δειγματοληπτικά και ετοίμασε 16 Εκθέσεις Ελέγχου. 
Περαιτέρω λήφθηκαν υπόψη άλλες 22 Εκθέσεις Ελέγχου, στις οποίες 
περιλαμβάνονταν στοιχεία από προηγούμενες σχετικές έρευνες της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας. Οι πιο πάνω αναλυτικές Εκθέσεις Ελέγχου (σύνολο 38) παρουσιάζονται 
σε σχετικό Πίνακα - Παράρτημα 2, ενώ αυτούσιες οι αναλυτικές εκθέσεις στο 
Παράρτημα 3. 

Τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από τον έλεγχο που διενεργήθηκε είναι 
συνοπτικά τα ακόλουθα: 

 Παρατηρήθηκε ότι έχουν συναφθεί ευνοϊκά προς τους ιδιοκτήτες Συμβόλαια 
Ενοικίασης, με μακροχρόνια περίοδο ενοικίασης και πρόβλεψη για αυξήσεις των 
ενοικίων ανά διετία. 

 Λόγω των μακροχρόνιων περιόδων ενοικίασης που προέβλεπαν ορισμένα 
Συμβόλαια Ενοικίασης, από υπολογισμούς της Υπηρεσίας μας φαίνεται ότι το 
συνολικό ύψος των ενοικίων που καταβλήθηκαν για περίοδο περίπου 10 χρόνων, 
ισοδυναμούσε ενδεχομένως με το κόστος ανέγερσης ιδιόκτητων κτηρίων.  

 Έχουν εκτελεστεί εργασίες σε αριθμό ενοικιαζόμενων κτηρίων, τα έξοδα των 
οποίων αναλήφθηκαν από το Κράτος αντί από τον Iδιοκτήτη. Παράλληλα με την 
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έναρξη των εν λόγω εργασιών, ο ενοικιαστής άρχιζε ήδη την καταβολή των 
ενοικίων στον ιδιοκτήτη, πριν δηλαδή τη χρήση των κτηρίων.  

 Εντοπίστηκαν Συμβόλαια Ενοικίασης με συμφωνημένες τιμές ενοικίων, αρκετά 
υψηλότερες από τις εκάστοτε λογικές τιμές της αγοράς. 

 Παρατηρήθηκε εκχώρηση των δικαιωμάτων των ενοικιαζόμενων κτηρίων σε 
Τράπεζες, με αποτέλεσμα την πρόκληση νομικών ζητημάτων. 

 Αρκετά ενοικιαζόμενα κτήρια δεν διέθεταν Πιστοποιητικά Έγκρισης, ορισμένα 
διέθεταν Πιστοποιητικά Έγκρισης με Σημειώσεις, ενώ άλλα Πιστοποιητικά 
Έγκρισης με μη Εξουσιοδοτημένες Εργασίες.  

 Ορισμένες Υπηρεσίες/Τμήματα/Οργανισμοί προχώρησαν στην ενοικίαση κτηρίων 
για κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών, με εμβαδόν γραφειακών χώρων πολύ 
μεγαλύτερο των απαιτούμενων. 

 Δόθηκαν αυξήσεις ενοικίων, χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε προσπάθεια/ 
διαπραγμάτευση για  περιορισμό τους. 

 Ενοικιάστηκε αριθμός κτηρίων, τα οποία παρουσίαζαν διάφορα προβλήματα ή/και     
ήταν ανεπαρκή/ακατάλληλα/ενεργοβόρα για στέγαση κυβερνητικών Υπηρεσιών. 

 Επιλέγηκαν κτήρια για μίσθωση με υψηλότερο ποσό ενοικίου από το προτεινόμενο 
ποσό ενοικίου άλλων ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων. 

 Έγινε επιλογή κτηρίων χωρίς να ακολουθηθούν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες, 
παραβιάζοντας τις αρχές της χρηστής διοίκησης, ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας.  

 Παρατηρήθηκε ότι η μεταστέγαση ορισμένων Τμημάτων/Υπηρεσιών/Υπουργείων 
σε ενοικιαζόμενα κτήρια, ως ενδιάμεση λύση, δεν αποτελούσε την πλέον 
συμφέρουσα επιλογή, καθώς ενοικίαζαν προσωρινά με υψηλές τιμές, ενώ η 
στέγασή τους συνεχιζόταν σε μακροχρόνια βάση. 

 Έχει διαφανεί ότι, για συγκεκριμένα κτήρια ενδεχομένως να έχουν διαπραχθεί από 
διάφορα  πρόσωπα που ασκούσαν δημόσια εξουσία, ποινικά αδικήματα όσον 
αφορά στη διαδικασία που ακολουθήθηκε αρχικά για την ενοικίασή τους και σε 
μεταγενέστερο στάδιο για την απόκτησή τους. Τα εν λόγω θέματα ήδη 
διερευνώνται από την Αστυνομία, κατόπιν οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα.  

 Οι διαδικασίες εξέτασης των στεγαστικών αναγκών των Κρατικών Υπηρεσιών, οι 
οποίες τροποποιήθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο τρείς φορές, το 2011, 2014 
και 2017, χρήζουν περαιτέρω τροποποίησης για καλύτερη δημοσιονομική 
διαχείριση της στέγασης των Κρατικών Υπηρεσιών και μείωση των λειτουργικών 
δαπανών του Κράτους. 
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Α. Εισαγωγή. 

1.  Ιστορικό. 

Η Δημόσια Υπηρεσία διαχρονικά στεγάζεται σε ιδιόκτητα, καθώς και σε ενοικιαζόμενα 
κτήρια για κάλυψη των στεγαστικών της αναγκών.   

Σύμφωνα με Πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο 
ημερ. 14.12.2011, από τις 1.072 Κρατικές Υπηρεσίες, οι 570 στεγάζονταν σε 
ιδιόκτητα κτήρια και οι 502 σε ενοικιαζόμενα κτήρια.  

Σε νέα Πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο ημερ. 
30.4.2014, αναφερόταν ότι με βάση στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου της 
Δημοκρατίας, ο αριθμός των ενοικιαζόμενων κτηρίων ανέρχονταν σε  671. 

Στην Γραφική Παράσταση 1 πιο κάτω αποτυπώνονται οι συνολικές δαπάνες για τα 
ενοικιαζόμενα κτίρια από το 2011 μέχρι το 2016, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία 
της Πρότασης του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προς το 
Υπουργικό Συμβούλιο ημερ. 22.11.2017. Στα στοιχεία αυτά έχουν προστεθεί οι 
ετήσιες δαπάνες του 2019, οι οποίες υπολογίστηκαν με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 
– Παράρτημα 1, που ετοιμάστηκε ειδικά για την παρούσα Ειδική Έκθεση σύμφωνα με 
τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. 

Η μείωση που παρατηρείται στις συνολικές ετήσιες δαπάνες για ενοικίαση κτηρίων, 
όπως αυτές καταγράφονται στην εν λόγω Γραφική Παράσταση 1, προέκυψαν μετά 
από τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 14.12.2011 για 
διαπραγμάτευση των ενοικίων με σκοπό τη μείωσή τους, λόγω της οικονομικής 
κρίσης, από το 2013 και μετέπειτα. 
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2. Διαδικασίες για την ενοικίαση κτηρίων. 

Οι διαδικασίες εξέτασης των αναγκών στέγασης/μεταστέγασης των Κρατικών 
Υπηρεσιών, τροποποιήθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο 3 φορές, από το 2011 
μέχρι το 2017. Οι προβλεπόμενες  διαδικασίες ενοικίασης κτηριακών εγκαταστάσεων, 
καθορίστηκαν με την έκδοση, κατά καιρούς, εγκυκλίων από το Υπουργείο 
Οικονομικών. Οι εν λόγω διαδικασίες, τις οποίες όφειλε να ακολουθεί η κάθε 
ενδιαφερομένη Υπηρεσία, για στέγαση/μεταστέγαση της σε ενοικιαζόμενο κτήριο, 
ήταν οι ακόλουθες: 

(α) Με την Εγκύκλιο αρ. 1436 ημερ. 6 Σεπτεμβρίου 2011, το Υπουργείο 
Οικονομικών, στα πλαίσια της διακηρυγμένης πολιτικής της Κυβέρνησης για μείωση 
των λειτουργικών δαπανών του Κράτους και εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, 
καθόρισε την ακόλουθη διαδικασία: 

 Υποβολή αίτησης προς το Υπουργείο Οικονομικών για κατ’ αρχήν έγκριση για 
ενοικίαση κτηρίου, μόνο σε περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης. 

 Μετά την κατ’ αρχήν έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών για ενοικίαση κτηρίου, 
η ενδιαφερομένη Υπηρεσία θα απευθύνεται στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για 
καταγραφή των αναγκών της. 

 Εντοπισμός από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία κατάλληλου κτηρίου προς 
ενοικίαση, μέσω δημοσίευσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ζητώντας 
δήλωση ενδιαφέροντος από οικονομικούς φορείς, με στόχο την εξασφάλιση του 
χαμηλότερου δυνατού ενοικίου και αίτηση προς την Επαρχιακή Επιτροπή 
Καθορισμού Ενοικίων για καθορισμό του ύψους του ενοικίου. 

 Μετά την έγκριση του ύψους του ενοικίου από την Επαρχιακή Επιτροπή 
Καθορισμού Ενοικίων, η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία θα απευθύνεται στο 
Υπουργείο Οικονομικών για εξασφάλιση τελικής έγκρισης. Σε καμιά περίπτωση 
δεν θα πρέπει οι ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες, μέσα στα πλαίσια των επαφών τους 
με τους ιδιοκτήτες, να προκαταλαμβάνουν τις αποφάσεις των Επιτροπών και του 
Υπουργείου Οικονομικών. Σε περίπτωση ανανέωσης υφιστάμενων Συμβολαίων, 
οι αυξήσεις θα έπρεπε να περιορίζονταν στο ελάχιστο. 

 Μετά την εξασφάλιση της τελικής έγκρισης, θα ακολουθεί η υπογραφή του 
Συμβολαίου Ενοικίασης από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία, νοουμένου ότι έχει 
εξασφαλίσει τις πιστώσεις από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών (ορισμένες Υπηρεσίες 
απευθύνονται στη Νομική Υπηρεσία για έλεγχο του συμβολαίου πριν την 
υπογραφή του). 

Στα πλαίσια της προσπάθειας για μείωση της δαπάνης των ενοικίων για τα 
υφιστάμενα ενοικιαζόμενα κτήρια, το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του στις  
14.12.2011, αποφάσισε όπως εγκρίνει τη σύσταση Επιτροπής, αποτελούμενης από 
εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, της Επιτροπής Καθορισμού Ενοικίων και του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, η οποία θα αναλάμβανε την εξέταση και 
επαναδιαπραγμάτευση των Συμβολαίων Ενοικίασης κτηρίων για στέγαση 
Κυβερνητικών Υπηρεσιών, με στόχο τη συνολική μείωση του κόστους ενοικίασης. 
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(β) Στις 30.04.2014, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της 
ακόλουθης νέας διαδικασίας: 

 Τη σύσταση του Κεντρικού Φορέα Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών, ο οποίος θα 
προεδρεύεται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων και θα αποτελείται από τους Γενικούς Διευθυντές των 
Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών και τον Γενικό Λογιστή της 
Δημοκρατίας ως μέλη. 

 Την κατάργηση των Επαρχιακών Επιτροπών Ενοικίων. 

 Τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διάθεσης/Διαχείρισης 
Κυβερνητικών κτηρίων και κατοικιών στον Κεντρικό Φορέα Στέγασης  Κρατικών 
Υπηρεσιών, εκτός από την αρμοδιότητα για ενοικίαση/παραχώρηση/άδεια 
χρήσης/μίσθωση κυβερνητικών κτηρίων/κατοικιών. 

 Την εξουσιοδότηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να 
προβεί σε διευθετήσεις για τη λειτουργική υποστήριξη του Κεντρικού Φορέα 
Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών. 

 Την υποβολή από κάθε Υπουργό, σε διάστημα ενός μηνός, μελέτης στον 
Κεντρικό Φορέα Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών, αναφορικά με τα κτήρια, 
ιδιόκτητα και ενοικιαζόμενα, τα οποία στεγάζουν τις ανάγκες του Υπουργείου 
τους, στην οποία να περιλαμβάνονται συγκεκριμένες εισηγήσεις / προτάσεις για 
εξοικονόμηση Κονδυλιών. 

 Την ετοιμασία, από τον Κεντρικό Φορέα Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών, 
Έκθεσης αναφορικά με όλα τα θέματα διαχείρισης της στέγασης των Κρατικών 
Υπηρεσιών, η οποία να καλύπτει την υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων, την 
οικονομική αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών, καθώς επίσης εισηγήσεις για τις 
πλέον οικονομικά συμφέρουσες επιλογές. 

(γ)   Στις 22.11.2017, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω: 

 Τη διαμόρφωση νέας πολιτικής για εξέταση των αναγκών στέγασης Κρατικών 
Υπηρεσιών, που συνοψίζεται στην έγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
κτηρίων προς ενοικίαση από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων και την έγκριση του ύψους του ενοικίου κτηρίων από το Υπουργείο 
Οικονομικών, αφού προηγηθεί Προκήρυξη Δήλωσης Ενδιαφέροντος από τις 
οικίες Υπηρεσίες και αξιολόγηση των σχετικών Προτάσεων. 

 Τη συνέχιση της τήρησης του Μητρώου Κρατικών Ακινήτων και ενοικιαζόμενων 
κτηρίων, από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

 Την κατάργηση του υφιστάμενου Κεντρικού Φορέα Στέγασης Κρατικών 
Υπηρεσιών από τις 31 Δεκεμβρίου 2017, ο οποίος συστάθηκε με την Απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 76.877 και ημερομηνία 30.4.2014. 

Με την κατάργηση του Κεντρικού Φορέα Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών στις 
31.12.2017, η αρμοδιότητα εξέτασης αιτημάτων για τη στέγαση Κρατικών Υπηρεσιών 
ανατίθεται στα Υπουργεία Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Οικονομικών με 
την εφαρμογή της ακόλουθης διαδικασίας: 

 Οι Κρατικές Υπηρεσίες θα υποβάλλουν τα αιτήματά τους για στέγαση/ 
μεταστέγαση, τα οποία πηγάζουν από (i) επερχόμενη λήξη του Συμβολαίου 
Ενοικίασης (ii) διακοπή Συμβολαίου Ενοικίασης λόγω μη ικανοποίησης αναγκών 
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(iii) νέες ανάγκες στέγασης, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, συνοδευόμενες από τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που επιθυμούν να έχει το κτήριο για κάλυψη των 
αναγκών στέγασης τους. Για την υποβολή του σχετικού αιτήματος, οι Κρατικές 
Υπηρεσίες θα πρέπει να συμπληρώνουν έντυπο αίτησης στέγασης/ 
μεταστέγασης. 

 Το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα εξετάζει το σχετικό αίτημα και θα υποδεικνύει 
τυχόν διαθεσιμότητα υφιστάμενων Κρατικών ακινήτων, με βάση το Μητρώο 
Κρατικών και Ενοικιαζόμενων Ακινήτων που διατηρεί. 

 Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας υφιστάμενου κρατικού ακινήτου, το Τμήμα  
Δημοσίων Έργων θα εξουσιοδοτεί την Κρατική Υπηρεσία, να προχωρήσει σε 
αναγνώριση διαθέσιμων χώρων, μέσω ανοιχτής προκήρυξης, δίδοντας 
κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο αναγνώρισης του κατάλληλου κτηρίου και 
αποστέλλοντας πρότυπο Συμβόλαιο Ενοικίασης. 

 Η ενδιαφερόμενη Κρατική Υπηρεσία, μετά από την ανοικτή προκήρυξη, θα αξιολογεί 
τις επιλογές και θα ετοιμάζει εμπεριστατωμένη έκθεση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη 
και τις απαιτήσεις των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών (Τμήμα Δημοσίων 
Έργων, Αστυνομία, Εθνική Αρχή Ασφάλειας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Πυροσβεστική Υπηρεσία) και θα 
υποδεικνύει ποια είναι, κατά την άποψή της, η πλέον κατάλληλη επιλογή, την οποία 
και θα αποστέλλει στο Τμήμα Δημοσίων Έργων και στο Υπουργείο Οικονομικών.  

 Το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών της πιο πάνω επιλογής και το Υπουργείο Οικονομικών για την 
αξιολόγηση του ύψους του ενοικίου και της περιόδου ενοικίασης. Οι σχετικές 
εγκρίσεις θα αποστέλλονται από τα εν λόγω Υπουργεία, αναλόγως της 
αρμοδιότητάς τους. 

 Νοείται ότι σχετικές πιστώσεις, για κάλυψη του ύψους του ενοικίου, θα 
περιλαμβάνονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό μόνο εάν έχει προηγηθεί η 
εξασφάλιση των σχετικών εγκρίσεων από τα αρμόδια Υπουργεία (Υπουργείο 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Υπουργείο Οικονομικών). 

Όσον αφορά στην ανανέωση υφιστάμενων ενοικιαστήριων συμβολαίων κτηρίων, 
αποθηκευτικών χώρων ή χώρων στάθμευσης, οι Κρατικές Υπηρεσίες θα 
υποβάλλουν τα αιτήματά τους στο Υπουργείο Οικονομικών για εξέταση και 
παραχώρηση σχετικής έγκρισης. Για την υποβολή των εν λόγω αιτημάτων τους, οι 
Κρατικές Υπηρεσίες θα συμπληρώνουν συγκεκριμένο έντυπο. 
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3.  Πολιτική για την απόκτηση από την Δημοκρατία ακινήτων από το 2018 
και εντεύθεν. 

(α) Στις  2.5.2018, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του αποφάσισε, μεταξύ 
άλλων, να εγκρίνει την αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους οικονομικούς και 
Τεχνικούς Συμβούλους, για τον εντοπισμό, ανάλυση και αξιολόγηση των διαθέσιμων 
επιλογών του Κράτους, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Διοικήσεων 
των Υπουργείων Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Εσωτερικών και 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, περιλαμβανομένων των Τμημάτων/ 
Υπηρεσιών τους, όπως επίσης και των Υπουργείων που δεν στεγάζονται σε 
ιδιόκτητα κτήρια, δηλαδή των Υπουργείων Άμυνας, Γεωργίας, Αγροτικής  Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας. 

Σύμφωνα με την Πρόταση που είχε κατατεθεί στην πιο πάνω συνεδρία του 
Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 2.5.2018, το Κράτος έχει τις ακόλουθες διαθέσιμες 
επιλογές για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του: 

 Ανέγερση νέων κτηριακών εγκαταστάσεων, με πλήρη χρηματοδότηση από το 
Κράτος και ανάληψη της ευθύνης συντήρησης, διαχείρισης και λειτουργίας τους. 

 Σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα για τη χρηματοδότηση και κατασκευή νέων 
κτηριακών εγκαταστάσεων και ανάληψη της συντήρησης, διαχείρισης και 
λειτουργίας τους από τον ιδιωτικό τομέα. 

 Ενοικίαση σύγχρονων, μεγαλύτερων και πιο αποδοτικών ενεργειακά κτηρίων. 

(β) Στις 31.1.2019, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του αποφάσισε, μεταξύ 
άλλων, όπως εξεταστεί από το Κράτος η περίπτωση απόκτησης των ακινήτων της 
πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και συσταθεί, για τον σκοπό αυτό, 
Τεχνική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων 
Οικονομικών, Εσωτερικών και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με τους 
ακόλουθους όρους εντολής: 

 Να επιβεβαιώσει τη διαθεσιμότητα των ακινήτων και τη διαδικασία απόκτησής 
τους από το Κράτος. 

 Να αξιολογήσει τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από Κρατικές Υπηρεσίες και 
Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους. 

(γ) Στις 20.2.2019, το Υπουργικό Συμβούλιο σε νέα συνεδρία του αποφάσισε, 
μεταξύ άλλων, να διευρύνει τους όρους εντολής της Τεχνικής Επιτροπής που 
συστάθηκε με την προαναφερθείσα Απόφαση, ημερ. 31.1.2019, έτσι ώστε να 
υπάρξει διερεύνηση της δυνατότητας στέγασης Κυβερνητικών Υπηρεσιών σε 
γραφειακά συγκροτήματα και κτήρια που είναι διαθέσιμα στην αγορά, με Πρόσκληση 
Δήλωσης Ενδιαφέροντος για αγορά/ενοικίαση κτηρίων. Το Υπουργικό Συμβούλιο 
αποφάσισε επίσης να ακυρώσει την προηγούμενη Απόφασή του, ημερ. 2.5.2018. 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΟ/01/2019 

 

8 
 

Β. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία. 

1.  Σκοπός του ελέγχου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Συντάγματος, ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει, εν ονόματι 
της Δημοκρατίας, όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς 
χρηματικών διαθέσιμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνει η Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για λογαριασμό της. 

Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί κάθε εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα 
καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του ανατίθενται δια Νόμου.  Τέτοιος 
νόμος είναι ο περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος 
(Ν.20(Ι)/2014) όπως και ο περί Καταθέσεως  Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος (Ν.113(Ι)/2002). 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί ως εκ τούτου σε ετήσιους οικονομικούς ελέγχους, 
διαχειριστικούς ελέγχους και ελέγχους συμμόρφωσης, περιβαλλοντικούς ελέγχους, 
καθώς και τεχνικούς ελέγχους των Υπουργείων, Τμημάτων, Υπηρεσιών της 
Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου. 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας και του περί Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον 
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου. 

Βασικός σκοπός του υπό αναφορά ελέγχου ήταν η αξιολόγηση των Συμβολαίων 
μίσθωσης/ενοικίασης κτηρίων για χρήση τους από τον δημόσιο τομέα, των 
διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, των εγκρίσεων που λήφθηκαν, του ύψους των 
ενοικίων, της καταλληλότητας και του μεγέθους των κτηρίων και άλλων σχετικών 
θεμάτων, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και των αρχών της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης και διαφάνειας. 

2. Μεθοδολογία/διαδικασία ελέγχου. 

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

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό 
Ελεγκτή, οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών 
(IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) 
που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο 
οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με 
ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 
(ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.  

 2.2 Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα 
Ελεγκτικά Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial 
audit”), τους ελέγχους συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς 
ελέγχους (“performance audit”). Για τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός 
ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός ελεγκτικών προτύπων που 
αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.  
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Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω 
Προτύπων: 

 ISSAI 100:   Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου στον Δημόσιο Τομέα. 

 ISSAI 300:   Θεμελιώδεις Αρχές Διαχειριστικού Ελέγχου. 

 ISSAI 3000: Πρότυπα Διαχειριστικού Ελέγχου. 

 ISSAI 3100: Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κεντρικές Αρχές Διαχειριστικού  

                         Ελέγχου.  

 ISSAI 3200: Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διαδικασία Διαχειριστικού  

                         Ελέγχου. 

 ISSAI 400:   Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης. 

 ISSAI 4000: Πρότυπο Ελέγχου Συμμόρφωσης.  

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 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 πλαίσιο 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 συμμόρφωσης διενεργούνται αξιολογώντας κατά πόσο οι 
δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές και οι πληροφορίες συμμορφώνονται, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, με τις αρχές που διέπουν την ελεγχόμενη οντότητα. 

2.3 Η λήψη των απαραίτητων, για την παρούσα έρευνα, πρόσθετων στοιχείων έγινε 
στη βάση των προνοιών του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον 
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου Ν113(Ι)2002, ο οποίος παρέχει σαφείς 
εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε μορφή, 
περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, 
γραπτές ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην 
εκτέλεση του έργου του. 
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2.4 Μετά από προκαταρκτικό έλεγχο των Συμβολαίων Ενοικίασης που αποστάληκαν 
στην Υπηρεσία μας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τέθηκαν οι βασικοί στόχοι 
που περιλαμβάνουν το ερώτημα ελέγχου, καθώς και τα κριτήρια ελέγχου που 
καταγράφονται πιο κάτω, βάσει των οποίων ετοιμάστηκε ο Πίνακας - Παράρτημα 1: 

Ερώτημα ελέγχου: 

Κατά πόσο η ενοικίαση κτηρίων για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των 
Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, καθώς και των 
Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, αποτελεί την πιο οικονομική, πιο αποδοτική, 
καθώς και την πιο αποτελεσματική επιλογή μέσα στα πλαίσια των πιο κάτω: 

 Επαρκής έρευνα αγοράς για επιλογή κατάλληλου κτηρίου για ενοικίασή του. 

 Τήρηση της εκάστοτε διαδικασίας για την ενοικίαση των κτηρίων.  

 Τήρηση των νενομισμένων διαδικασιών στα πλαίσια των αρχών χρηστής  
διοίκησης, ίσης μεταχείρισης, αναλογικότητας, αποφυγής διακρίσεων και 
διαφάνειας. 

 Συμμόρφωση με νομοθεσίες και Κανονισμούς, όπως, για παράδειγμα, την 
απαίτηση κατοχής Αδειών και Πιστοποιητικών Έγκρισης κτηρίων. 

 Διαδικασία για την επιλογή των κτηρίων προς ενοικίαση. 

 Διαδικασία σύναψης/υπογραφής Συμβολαίων Ενοικίασης των κτηρίων. 

 Διασφάλιση δημόσιου συμφέροντος στα πλαίσια κατάλληλης διαχείρισης σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας ενοικίασης κτηρίων. 

Κριτήρια ελέγχου: 

Κατά πόσο η επιλογή σύναψης Συμβολαίων Ενοικίασης κτηρίων για την κάλυψη των 
στεγαστικών αναγκών των Κρατικών Υπηρεσιών/Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου 
ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια ελέγχου: 

Οικονομικότητα 

Eλαχιστοποίηση του συνολικού κόστους μέσω: 

 Kατάλληλου καθορισμού απαιτήσεων των Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών 

 Eπαρκούς έρευνας αγοράς 

 Aξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων  

 Eντοπισμού κατάλληλου κτηρίου 

Αποδοτικότητα 

 Mεγιστοποίηση της απόδοσης των διαθέσιμων πόρων (καταβληθέντων ενοικίων 
και υπό ενοικίαση χώρων) με χρήση βέλτιστων διαδικασιών και με την ομαλή 
λειτουργία των Υπηρεσιών που στεγάστηκαν σε αυτά σε συνθήκες πλήρους 
αξιοποίησης των χώρων. 

Αποτελεσματικότητα 

 Tο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα να είναι εντός των πλαισίων των στρατηγικών 
στόχων των Υπηρεσιών και του Κράτους γενικότερα. 
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2.5 Με βάση το πιο πάνω ερώτημα και τα κριτήρια ελέγχου, η Υπηρεσία μας 
κατέγραψε, από το σύνολο των εγγράφων των Συμβολαίων Ενοικίασης που μας 
στάληκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα στοιχεία που παρουσιάζονται πιο 
κάτω:  

 Αριθμός συμβολαίου 

 Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία/Οργανισμός 

 Όνομα Iδιοκτήτη κτηρίου 

 Περιοχή κτηρίου 

 Χρήση κτηρίου 

 Εμβαδό γραφειακών χώρων 

 Εμβαδό αποθηκευτικών χώρων 

 Εμβαδό ή αριθμός χώρων στάθμευσης 

 Ενδεικτικό συνολικό εμβαδό 

 Ημερομηνία έναρξης συμβολαίου 

 Αρχική περίοδος ενοικίασης & πρόνοιες παράτασης 

 Ημερομηνία λήξης συμβολαίου 

 Συνολικό χρονικό διάστημα ενοικίασης 

 Ετήσιο ενοίκιο 

 Συνέχιση στέγασης χωρίς ανανέωση συμβολαίου 

 Μηνιαίο ενοίκιο 

 Πρόνοια αύξησης ενοικίου 

 Αναθεωρήσεις συμβολαίου 

 Τυχόν πρόσθετα έξοδα από το Κράτος 

 Ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 

 Πιστοποιητικό Έγκρισης 

 Παρατηρήσεις 

 Εάν χρήζει περαιτέρω διερεύνησης 

Τα πιο πάνω στοιχεία καταγράφηκαν σε Πίνακα - Παράρτημα 1 και ετοιμάστηκαν 
συγκεντρωτικές γραφικές παραστάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια (να 
σημειωθεί ότι αρκετά Συμβόλαια δεν περιελάμβαναν όλα τα στοιχεία για πλήρη 
συμπλήρωση του Πίνακα). 

2.6  Από τη μελέτη των διαθέσιμων στοιχείων, η Υπηρεσία μας επέλεξε 
δειγματοληπτικά, στη βάση του συνολικού ποσού ενοικίου, της περιόδου ενοικίασης, του 
μεγέθους του κτηρίου, καθώς και θεμάτων που προέκυψαν μετά τον προκαταρκτικό 
έλεγχο των Συμβολαίων, την ενδελεχή διερεύνηση 27 Συμβολαίων Ενοικίασης κτηρίων. 
H Υπηρεσία μας απέστειλε για τον σκοπό αυτό, επιστολές προς τα εμπλεκόμενα 
Υπουργεία / Τμήματα για τη συλλογή των αναγκαίων εγγράφων.  Με την παραλαβή των 
στοιχείων, η Υπηρεσία μας ετοίμασε 16 εκθέσεις ελέγχου που αφορούν τα πιο πάνω 27 
Συμβόλαια Ενοικίασης. Για την ετοιμασία Ειδικής Έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν πέραν 
των πιο πάνω εκθέσεων, άλλες 22 εκθέσεις ελέγχου με βάση στοιχεία από 
προηγούμενες έρευνες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Σε όλες τις εκθέσεις καταγράφηκαν 
Παρατηρήσεις/Σχόλια/Συστάσεις όπως και Γενικές Παρατηρήσεις/Συστάσεις. 
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2.7 Να σημειωθεί ότι η Υπηρεσία μας, λόγω του ότι τα στοιχεία που υποβλήθηκαν 
από τις περισσότερες Υπηρεσίες ήταν ελλιπή, θεώρησε σημαντικό να διερευνήσει 
περαιτέρω το θέμα των Πιστοποιητικών Έγκρισης των κτηρίων που ενοικιάζονται 
από το Κράτος. Για τον σκοπό αυτό, η Υπηρεσία μας απευθύνθηκε σε διάφορους 
Δήμους, ζητώντας σχετικές πληροφορίες για 60 κτήρια, τα ευρήματα των οποίων 
καταγράφηκαν στον Κατάλογο αρ. 4. 

Τα ευρήματα του ελέγχου από την παρούσα Ειδική Έκθεση διαβιβάστηκαν για 
σχόλια/απόψεις στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων. 

3. Ομάδα ελέγχου:  Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν οι ακόλουθοι: 

Στάλω Αριστείδου – Αν. Διευθυντής Τεχνικού Ελέγχου 

Παναγιώτης Λαμπρίδης – Ανώτερος Λειτουργός Τεχνικού Ελέγχου 
Κυριάκος Κυριάκου – Ελεγκτής Τεχνικού Ελέγχου (ΕΟΧ) 
 
Για την καταγραφή και τον προκαταρκτικό έλεγχο των 602 Συμβολαίων Ενοικίασης 
που στάληκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, χρησιμοποιήθηκαν υπηρεσίες  
εξωτερικού συνεργάτη. 
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Γ. Θεσμικό πλαίσιο.  

1. Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο του 2014 (Ν.38(Ι)/2014), Μέρος 
Έβδομο – Δημόσιες Συμβάσεις, η αγορά ή η ενοικίαση κτηρίων και άλλες Δημόσιες 
Συμβάσεις, οι οποίες εξαιρούνται από την περί δημόσιων συμβάσεων νομοθεσία, θα 
πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, 
της αμοιβαίας αναγνώρισης, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων. 

2. Η  ενοικίαση κτηρίων εμπίπτει στις πρόνοιες του περί Οδών και Οικοδομών 
Νόμου (Κεφ. 96), όσον αφορά στην έκδοση και κατοχή από τον ιδιοκτήτη των 
απαιτούμενων, από τον εν λόγω Νόμο, αδειών και πιστοποιητικών (Πολεοδομική 
Άδεια, Άδεια Οικοδομής, Πιστοποιητικό Έγκρισης). Σύμφωνα με γνωμάτευση της 
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ημερ. 8.11.2017, η μη κατοχή των, εκ του 
Νόμου, απαιτούμενων αδειών/πιστοποιητικών, καθιστά ποινικά υπεύθυνο όχι μόνο 
τον ιδιοκτήτη, αλλά και τον ενοικιαστή, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση την 
αναθέτουσα αρχή και τον κατά νόμο υπεύθυνο για τις αποφάσεις της. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με το άρθρο 10(1) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου  (Κεφ. 
96), «ουδέν πρόσωπο κατέχει ή χρησιμοποιεί ή ενεργεί, ώστε οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο να κατέχει ή να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε οικοδομή ή τμήμα οικοδομής, 
μέχρις ότου εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης από την Αρμόδια Αρχή σε σχέση με την 
εν λόγω οικοδομή ή τμήματος αυτής, ανεξάρτητα αν χορηγήθηκε άδεια για την 
οικοδομή ή τμήμα της, με βάση το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΟ/01/2019 

 

14 
 

Δ. Ευρήματα/Παρατηρήσεις. 

1. Συμβόλαια Ενοικίασης κτηρίων. 

Με την υπό αναφορά επιστολή της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερ. 1.3.2019, 
αποστάληκαν στην Υπηρεσία μας Συμβόλαια Ενοικίασης, τα οποία είχαν αριθμηθεί 
σε 602. Από τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι ο τελικός αριθμός των 
συμβολαίων ήταν 585 (ορισμένα συμβόλαια περιελάμβαναν με τον ίδιο αριθμό 
περισσότερα του ενός και αριθμήθηκαν από την Υπηρεσία μας ως (α),(β) κ.λπ. και 
ορισμένα δεν υπήρχαν ενώ είχαν περιληφθεί στην αρίθμηση). Σε ορισμένα 
Συμβόλαια Ενοικίασης δεν υπήρχαν βασικά στοιχεία. 

Ως εκ τούτου, εξετάστηκαν συνολικά 585 Συμβόλαια Ενοικίασης, τα οποία αφορούν 
τις στεγαστικές ανάγκες  80 Δημόσιων Υπηρεσιών/Τμημάτων/Οργανισμών.  

Μετά από εξέταση των πιο πάνω Συμβολαίων Ενοικίασης και των στοιχείων που 
περιελάμβαναν, η Υπηρεσία μας ετοίμασε σχετικό Πίνακα - Παράρτημα 1, 16 
αναλυτικές εκθέσεις για 27 από τα εν λόγω Συμβόλαια (Παράρτημα 3) και 22 εκθέσεις 
που είχαν ήδη γίνει προηγουμένως από την Υπηρεσία μας (Παράρτημα 3). Από τα 
πιο πάνω προκύπτουν τα ακόλουθα δεδομένα στη βάση των ερωτημάτων/κριτηρίων 
ελέγχου που περιγράφονται στην Παράγραφο 2.4 στην ενότητα Μεθοδολογία/ 
Διαδικασία Ελέγχου, τα οποία παρουσιάζονται υπό μορφή Γραφικών Παραστάσεων.  

2. Σχόλια/παρατηρήσεις. 

Από τον Πίνακα - Παράρτημα 1 προκύπτουν τα πιο κάτω γενικά σχόλια: 

 Ο αριθμός των Τμημάτων/Υπηρεσιών/Οργανισμών (για τους οποίους 
αποστάληκαν συμβόλαια από τη Βουλή των Αντιπροσώπων) που ενοικιάζουν 
κτήρια για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους είναι 80, ενώ ο συνολικός 
αριθμός των κτηρίων που ενοικιάζονται είναι περίπου 585. 

 Το συνολικό ποσό που πληρώθηκε σε ενοίκια από το Κράτος για τα Συμβόλαια 
Ενοικίασης που μας αποστάληκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα, της τάξης των €185 εκ. Τονίζεται 
ότι Συμβόλαια Ενοικίασης που αφορούν κτήρια που ήταν ενοικιασμένα στο 
παρελθόν αλλά δεν συνεχίζεται η ενοικίαση, δεν περιλαμβάνονται στον πιο 
πάνω υπολογισμό. Συνεπώς, το ποσό της συνολικής δαπάνης των τελευταίων 
ετών είναι σημαντικά μεγαλύτερο. 

 Ο αριθμός των ιδιοκτητών που ενοικιάζουν τα ακίνητα τους στη Δημόσια 
Υπηρεσία είναι 380. 

 139 Συμβόλαια Ενοικίασης ακινήτων (ήτοι 24%) από τα 585, δεν ανανεώθηκαν, 
ενώ συνεχίζεται η στέγαση των Κρατικών Υπηρεσιών σε αυτά. Να σημειωθεί ότι 
για 174 Συμβόλαια Ενοικίασης κτηρίων δεν έχουν υποβληθεί στοιχεία εάν αυτά 
έχουν ανανεωθεί ή εάν συνεχίζεται η στέγαση των Κρατικών Υπηρεσιών στα εν 
λόγω κτήρια χωρίς συμβόλαιο ενοικίασης. 

  Για 138 Συμβόλαια Ενοικίασης (ήτοι 24%) από τα 585, δεν υπάρχουν 
ικανοποιητικά   στοιχεία.  

  Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, η ενοικίαση κτηρίων για  
στέγαση των Κρατικών Υπηρεσιών φαίνεται να άρχισε από το 1977. 
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Στον Κατάλογο αρ.1 καταγράφονται τα Τμήματα/Υπηρεσίες, ανά Υπουργείο, τα 
οποία ενοικιάζουν κτήρια για κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών και στον 
Κατάλογο αρ.2 οι ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν πέραν του ενός κτηρίου στο Κράτος, 
που όπως προκύπτει αριθμούν τους 40.  

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Διοίκηση Υπουργείου 

Εσωτερικών

Υπηρεσία 

Ασύλου
Πολιτική Άμυνα

Υπηρεσία 

Μέριμνας και 

Αποκατάστασης 

Εκτοπισθέντων

Τμήμα Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας

Επαρχιακή 

Διοίκηση 

Λευκωσίας

Επαρχιακή 

Διοίκηση 

Αμμοχώστου

Επαρχιακή 

Διοίκηση 

Πάφου

Τμήμα 

Αναδασμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Διοίκηση Υπουργείου 

Οικονομικών

Τμήμα 

Φορολογίας

Υπηρεσίες 

Κρατικών 

Αγορών

Τμήμα 

Δημόσιας 

Διοίκησης και 

Προσωπικού

Κυβερνητικό 

Τυπογραφείο

Στατιστική 

Υπηρεσία

Τμήμα 

Τελωνείων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
Διοίκηση Υπουργείου 

Άμυνας

Κέντρο 

Έρευνας και 

Διάσωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Διοίκηση Υπουργείου 

Υγείας

Υπηρεσίες 

Ψυχικής Υγείας

Ιατρικές 

Υπηρεσίες & 

Υπηρεσίες 

Δημόσιας Υγείας

Φαρμακευτικές 

Υπηρεσίες

Γενικό Χημείο του 

Κράτους

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διοίκηση Υπουργείου 

Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος

Τμήμα Αλιείας 

και Θαλάσσιων 

Ερευνών

Τμήμα 

Περιβάλλοντος

Τμήμα 

Γεωλογικής 

Επισκόπισης

Τμήμα Αναπτύξεως 

Υδάτων

Τμήμα 

Μετεωρολογίας

Ινστιτούτο 

Γεωργικών 

Ερευνών

 Αρδευτικό 

Έργου Πάφου

Τμήμα 

Δασών

Τμήμα 

Κτηνιατρικών 

Υπηρεσιών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διοίκηση Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου 

και Βιομηχανίας

Τμήμα Εφόρου 

Εταιρειών και 

Επισήμου 

Παραλήπτη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Διοίκηση Υπουργείου 

Δικαιοσύνης και 

Δημόσιας Τάξεως

Πυροσβεστική 

Υπ.Κύπρου
Αστυνομία

Δικαστήριο 

Εργατικών 

Διαφορών

Οικογενιακό Δικαστήριο
Δικαστική 

Υπηρεσία

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Διοίκηση Υφυπουργείου 

Τουρισμού 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Διοίκηση Υπουργείου 

Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και 

Έργων

Τμήμα Ηλεκτρο 

μηχανολογικών 

Υπηρεσιών

 Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών

Τμήμα 

Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών

Τμήμα Πολιτικής 

Αεροπορίας

Τμήμα 

Αρχαιοτήτων

Τμήμα 

Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών

Τμήμα 

Δημοσίων 

Έργων

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επίτροπος Διοικήσεως 

και Προστασίας 

Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων

Επιτροπή 

Προστασίας 

Ανταγωνισμού

Επίτροπος 

Προστασίας 

Δεδομένων 

Προσωπικού 

Χαρακτήρα

Έφορος 

Εσωτερικού 

Ελέγχου

Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών

Έφορος 

Συνεργατικών 

Εταιρειών και 

Συνεργατικής 

Ανάπτυξης

Νομική 

Υπηρεσία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διοίκηση Υπουργείου 

Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και 

Νεολαίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Διοίκηση Υπουργείου 

Εξωτερικών

Μόνιμη 

Αποστολή 

Κυπριακής 

Δημοκρατίας 

στον ΟΗΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διοίκησης Υπουργείου 

Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων

Υπηρεσίες 

Κοινωνικής 

Ευημερίας

 Τμήμα 

Εργασιακών 

Σχέσεων

Τμήμα 

Επιθεώρησης 

Εργασίας.

Τμήμα Εργασιακών 

Σχέσεων και Επαρχιακών 

Γραφείων Τμήματος 

Εργασιακών Σχέσεων 

Λευκωσίας 

Τμήμα 

Εργασίας

Υπηρεσίες 

Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων

ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΗΚ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ

Συμβούλιο 

Αποχετεύσεως 

Λάρνακας

Οργανισμός 

Ασφάλισης 

Υγείας  

Κατάλογος αρ.1 - Υπηρεσίες/Τμήματα ανά Υπουργείο που ενοικιάζουν κτήρια. 

 

 

Α/Α ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΡ. ΚΤΗΡΙΩΝ 

1 Χ, Ζ, Ασπρίδης Λτδ 5 

2 Ιριδα Κτηματική Λτδ 4 

3 Αχιλλέα Ηλιάδης Εστέιτς Λτδ 3 

4 Λ. Φ. 3 

5 Δ. Φ., Έ. Λ. 3 

6 Π. Δ. 3 

7 Στέλιος Στερατζιάς Λτδ 3 

8 Lois Builders 2 

9 Σ. Γ. 2 

10 PHERCOM Enterprises 2 

11 Χ. Χ. 2 
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Α/Α ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΡ. ΚΤΗΡΙΩΝ 

12 Χριστάκης Τζιοβάνη και Σια Κατασκευαστική Δ.Ε. Λτδ 2 

13 Αrizona Trading Co. ltd 2 

14 Α. Γ. 2 

15 NICOLAIDES&KOUNTOURIS METAL CO LTD 2 

16 Οικοδομικές Επιχειρήσεις Φραγκόπουλος ΛΤΔ. 2 

17 Π. Α. 2 

18 Ξ. Ξ. 2 

19 Ν. Κ. 2 

20 Στέγη Άγιος Χριστόφορος 2 

21 T.G.Kythreotis Ltd 2 

22 Ιερά Μητρόπολις Λεμεσού 2 

23 Dipos 2 

24 B. & K. G 2 

25 N. B. A. A. 2 

26 Ε. S. A. J. 2 

27 Beijing Housing Service Corp.for Diplomatic Mission 2 

28 BEHBEHANI REAL ESTATE CO. 2 

29 Ε. & Κ. Π. 2 

30 Ι. Χ. 2 

31 Ά. Γ. Μ. 2 

32 Επιτροπή Ιερού Ναού Φανερωμένης 2 

33 Medcon Construction Ltd 2 

34 Hond Maritime Ltd 2 

35 ΕΤΚΟ ΛΤΔ 2 

36 Α. Σ. 2 

37 U.G.A.B. 2 

38 FESSAS&KASHOULIS PROPERTIES LTD 2 

39 Ακίνητα Π.Θεοφανίδη Λτδ 2 

40 Π. Α. 2 

Κατάλογος αρ.2 - Ιδιώτες Ιδιοκτήτες με περισσότερα από ένα ενοικιαζόμενα κτήρια. 

 
Με βάση τα στοιχεία που λήφθηκαν από τα Συμβόλαια Ενοικίασης, αποτυπώνονται στη 
Γραφική Παράσταση αρ. 1, οι συνολικές δαπάνες ενοικίων ανά Υπουργείο/Υπηρεσία 
από το 1977. Oι μεγαλύτερες, έχουν διενεργηθεί από τα ακόλουθα Υπουργεία: 

 Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δαπανήσει το μεγαλύτερο συνολικό ποσό, 
περίπου  €29,5εκ. για 86 Συμβόλαια Ενοικίασης. 

 Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει δαπανήσει συνολικό 
ποσό, περίπου  €22εκ. για 86 Συμβόλαια Ενοικίασης. 

 Το Υπουργείο Εξωτερικών, έχει δαπανήσει συνολικό ποσό, περίπου  €20,2εκ. 
για 83 Συμβόλαια Ενοικίασης στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι Πρεσβείες, οι 
πρεσβευτικές κατοικίες και τα Προξενεία στο εξωτερικό.  

 Το Υπουργείο Υγείας έχει δαπανήσει συνολικό ποσό, περίπου  €19εκ. για 12 
Συμβόλαια Ενοικίασης.  
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 Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δαπανήσει συνολικό ποσό, περίπου  €16,6εκ. 
για 45 Συμβόλαια Ενοικίασης. 
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Γραφική Παράσταση αρ.1 - Συνολικό ποσό δαπάνης για πληρωμή ενοικίων από το 1977 μέχρι 
σήμερα από το Κράτος ανά Υπουργείο. 

 
Στη Γραφική Παράσταση αρ. 2 αποτυπώνεται ο συνολικός αριθμός Συμβολαίων 
Ενοικίασης κτηρίων ανά Υπουργείο. 
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        Γραφική Παράσταση αρ.2 - Συνολικός αριθμός Συμβολαίων Ενοικίασης ανά Υπουργείο. 
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Στη Γραφική Παράσταση αρ.3 αποτυπώνεται το μέσο ετήσιο συνολικό ποσό 
δαπάνης για ενοίκια ανά Υπουργείο/Υπηρεσία, με το μεγαλύτερο ποσό (€17,6εκ) 
από το σύνολο των €23,4εκ να έχει καταβληθεί από τα ακόλουθα 7 Υπουργεία: 

 Υπουργείο Εξωτερικών, (περιλαμβανομένων των Πρεσβειών & Προξενείων), οι 
δαπάνες του οποίου ανέρχονται ετησίως στο ποσό περίπου των €4,4εκ.  

 Υπουργείο Εσωτερικών, οι δαπάνες του οποίου ανέρχονται ετησίως στο ποσό 
περίπου των €3εκ. 

 Υπουργείο Οικονομικών, οι δαπάνες του οποίου ανέρχονται ετησίως στο ποσό 
περίπου των €2,3εκ. 

 Υπουργείο Εργασίας, οι δαπάνες του οποίου ανέρχονται ετησίως στο ποσό 
περίπου των €2,3εκ. 

 Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, οι δαπάνες του οποίου 
ανέρχονται ετησίως στο ποσό περίπου των €2εκ. 

 Υπουργείο Υγείας, οι δαπάνες του οποίου ανέρχονται ετησίως στο ποσό 
περίπου των €1,8εκ. 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι δαπάνες του οποίου ανέρχονται ετησίως στο ποσό 
περίπου των €1,8εκ. 
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Γραφική Παράσταση αρ.3  Μέσο ετήσιο συνολικό ποσό δαπάνης ενοικίων ανά Υπουργείο. 
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Στη Γραφική Παράσταση αρ.4, αποτυπώνεται ο μέσος όρος της συνολικής ετήσιας 
δαπάνης για ενοίκια ανά τον αριθμό Συμβολαίων ανά Υπουργείο/Υπηρεσία: 

 Υπουργείο Υγείας, ο μέσος όρος των δαπανών του οποίου, ανέρχεται ετησίως 
στο ποσό περίπου των €150.000 ανά Συμβόλαιο. 

 Υπουργείο Παιδείας, ο μέσος όρος των δαπανών του οποίου, ανέρχεται ετησίως 
στο ποσό περίπου των €80.000 ανά Συμβόλαιο. 

 Υπουργείο Άμυνας, ο μέσος όρος των δαπανών του οποίου, ανέρχεται ετησίως 
στο ποσό περίπου των €66.000 ανά Συμβόλαιο. 

 Οι Ανεξάρτητες Υπηρεσίες, ο μέσος όρος των δαπανών των οποίων, ανέρχεται 
ετησίως στο ποσό περίπου των €83.000 ανά Συμβόλαιο. 
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Γραφική Παράσταση αρ.4 - Μέσος όρος συνολικής ετήσιας δαπάνης ανά αριθμό Συμβολαίων.  

 
Με βάση τη Γραφική Παράσταση αρ. 5, προκύπτει ότι τα ακόλουθα Τμήματα/ 
Υπηρεσίες έχουν διενεργήσει διαχρονικά τις πιο μεγάλες συνολικές δαπάνες σε 
ενοικιάσεις κτηρίων: 

 Το Τμήμα Κτηματολογίου και  Χωρομετρίας έχει δαπανήσει το μεγαλύτερο 
συνολικό ποσό το οποίο ανέρχεται περίπου σε €14,6εκ. για 10 Συμβόλαια 
Ενοικίασης. 

 Η Αστυνομία έχει δαπανήσει συνολικό ποσό που ανέρχεται σε περίπου  
€11,5εκ. για 28 Συμβόλαια Ενοικίασης. 

 To Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη έχει δαπανήσει 
συνολικό ποσό που ανέρχεται σε περίπου €7,4εκ. για 31 Συμβόλαια 
Ενοικίασης. 

 Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν δαπανήσει συνολικό ποσό που 
ανέρχεται σε περίπου  €6,3εκ. για 22 Συμβόλαια Ενοικίασης. 
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 Η Πολιτική Άμυνα έχει δαπανήσει συνολικό ποσό που ανέρχεται σε περίπου  
€6,2εκ. για 39 Συμβόλαια Ενοικίασης. 

 Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών έχει δαπανήσει συνολικό ποσό που 
ανέρχεται σε περίπου  €6εκ. για 45 Συμβόλαια Ενοικίασης. 
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ΤΜΗΜΑΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
Γραφική Παράσταση αρ.5 -  Συνολικό ποσό δαπάνης για πληρωμή ενοικίων από το 1977 μέχρι 
σήμερα από το Κράτος από διάφορα Τμήματα/Υπηρεσίες 

Στη Γραφική Παράσταση αρ.6 καταγράφεται ο συνολικός αριθμός Συμβολαίων 
Ενοικίασης από διάφορα Τμήματα/Υπηρεσίες.  
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ΤΜΗΜΑΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
Γραφική Παράσταση αρ.6 - Συνολικός αριθμός Συμβολαίων Ενοικίασης από διάφορα Τμήματα/Υπηρεσίες. 
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Με βάση τη Γραφική Παράσταση αρ.7, αναφορικά με τα ετήσια ποσά ενοικίων ανά 
Τμήμα/Υπηρεσία, προκύπτουν τα ακόλουθα:  

 Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δαπανεί ετήσιο ποσό περίπου €1,4εκ.  

 Το Τμήμα Φορολογίας δαπανεί ετήσιο ποσό περίπου  €1,48εκ. 

 Η Αστυνομία δαπανεί ετήσιο ποσό περίπου  €1,25εκ. 

 Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δαπανεί ετήσιο ποσό περίπου  €1,1εκ. 

 Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δαπανεί ετήσιο ποσό περίπου  €1εκ. 
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ΤΜΗΜΑΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
Γραφική Παράσταση αρ.7 - Ετήσιο ποσό δαπάνης ενοικίων από διάφορα Τμήματα/Υπηρεσίες. 

Από τη Γραφική Παράσταση αρ.8 προκύπτει ότι τα ενοικιαζόμενα κτήρια από το 
Κράτος, χρησιμοποιούνται κυρίως για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών σε 
γραφειακούς χώρους με ποσοστό 62%. Αξίζει να σημειωθεί ότι ποσοστό 7% του 
συνόλου των ενοικιαζόμενων κτηρίων είναι ακίνητα για Πρεσβείες/Προξενεία του 
Υπουργείου Εξωτερικών.  
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Γραφική Παράσταση αρ.8 - Ποσοστό ενοικιαζόμενων κτηρίων ως προς τη  χρήση τους. 
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 Από τη Γραφική Παράσταση αρ. 9 προκύπτει ότι η πλειονότητα των κτηρίων 
ενοικιάζονται σε μακροχρόνια βάση και συγκεκριμένα 84% ενοικιάζονται για 
περισσότερα από 5 χρόνια, ενώ 46% ενοικιάζονται για περισσότερα από 10 
χρόνια.  
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Γραφική Παράσταση αρ.9 - Διάρκεια Συμβολαίων Ενοικίασης. 

 

 Από όσα Συμβόλαια είχαν διαθέσιμα στοιχεία, αναφορικά με το μηνιαίο ενοίκιο 
ανά τετραγωνικό μέτρο (259 σε αριθμό) προκύπτει, όπως δεικνύεται στη Γραφική 
Παράσταση αρ. 10, ότι 20% των Συμβολαίων Ενοικίασης κτηρίων, τα οποία 
αφορούν κυρίως γραφειακούς και αποθηκευτικούς χώρους έχουν συμφωνημένο 
ενοίκιο με τιμή άνω των €9/τ.μ., ενοίκιο το οποίο θεωρείται πολύ ψηλό, εκτός αν 
πρόκειται για πολύ καινούρια οικοδομή σε ακριβή περιοχή. 
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Γραφική Παράσταση αρ.10 - Τιμές ενοικίων ανά τ.μ.. 
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 Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Ιστορικό (παρ. 1) της παρούσας Έκθεσης και 
απεικονίζεται στη Γραφική Παράσταση αρ. 11, η Δημόσια Υπηρεσία, σε πολύ 
μεγάλο ποσοστό (53%) στεγάζεται σε ενοικιαζόμενα κτήρια. Στην εν λόγω 
Γραφική Παράσταση καταγράφεται ο αριθμός των ιδιόκτητων και των 
ενοικιαζόμενων κτηρίων που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση της Δημόσιας 
Υπηρεσίας, με βάση στοιχεία του 2011 και 2014, τα οποία δεν έχουν μέχρι 
σήμερα ιδιαίτερα τροποποιηθεί. Με βάση τα στοιχεία αυτά διαφαίνεται ότι η 
ενοικίαση κτηρίων δεν στοχεύει στην ικανοποίηση βραχυπρόθεσμων αναγκών, 
αλλά έχει καταστεί ο κύριος τρόπος στέγασης της Δημόσιας Υπηρεσίας σε 
μακροχρόνια βάση. 
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Γραφική Παράσταση αρ.11 – Ιδιόκτητα και ενοικιαζόμενα κτήρια για στέγαση της Δημόσιας 
Υπηρεσίας, με βάση στοιχεία του 2011 και 2014. 
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3. Ευρήματα. 

Από την έρευνα της Υπηρεσίας μας, προκύπτουν τα ακόλουθα ευρήματα: 

 Παρά το γεγονός ότι διαφαίνεται καθαρή πρόθεση μακροχρόνιας ενοικίασης, τα 
Συμβόλαια Ενοικίασης υπογράφονται αρχικά για μικρή χρονική περίοδο ενοικίασης, 
χωρίς να γίνονται ενέργειες για ανέγερση ιδιόκτητων κτηρίων και στη συνέχεια 
παρατείνονται για περαιτέρω περιόδους, με αύξηση των ενοικίων. Η περίοδος 
ενοικίασης είναι σημαντικό στοιχείο για μια σύμβαση ενοικίασης, και ως εκ τούτου,  
θα έπρεπε να συνιστά σημαντικό παράγοντα καθορισμού του ενοικίου. 

 Παρά το γεγονός ότι το Κράτος είναι ένας ασφαλής, για τον ιδιοκτήτη, 
συμβαλλόμενος όσον αφορά στη συνέπεια καταβολής του ενοικίου, εν τούτοις αυτό 
δεν φαίνεται ότι λαμβάνεται υπόψη στο καθορισμό του ενοικίου. 

 Στα πλείστα Συμβόλαια Ενοικίασης περιλαμβάνεται πρόνοια αύξησης του ενοικίου, 
ανά διετία, με καθορισμένο ποσοστό, συνήθως 7-8% και σε μερικές περιπτώσεις 
10%. Αυτό φαίνεται να οδηγούσε, τελικά, σε παράλογα υψηλά ενοίκια. Οι αυξήσεις 
των ενοικίων θα πρέπει να είναι συνάρτηση της αύξησης του κόστους ζωής και ο 
τρόπος υπολογισμού τους θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια στα Συμβόλαια 
Ενοικίασης και να είναι συνάρτηση με την περίοδο ενοικίασης. 

 Ενοικιάζονται κτήρια (οικιστικές μονάδες), τα οποία δεν είναι κατάλληλα για γραφεία, 
με αποτέλεσμα διάφοροι χώροι να μην μπορούν να αξιοποιηθούν επαρκώς (όπως 
π.χ οι κουζίνες των οικιστικών μονάδων, βεράντες και άλλοι χώροι). 

 Σε αρκετά Συμβόλαια Ενοικίασης καθορίζεται ανώτατο όριο για τη χρονική 
παράταση του Συμβολαίου. Ο όρος αυτός όμως δεν φαίνεται να λαμβάνεται υπόψη 
και οι ενοικιάσεις συνεχίζονται για ακαθόριστο χρόνο, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία 
για το τελικό ύψος του ενοικίου. 

 Υπάρχουν Συμβόλαια Ενοικίασης που αφορούν στην ενοικίαση οικοπέδων για 
σκοπούς στάθμευσης των υπαλλήλων, με ενδεχομένως υψηλά ενοίκια, 
συγκριτικά με άλλους ενοικιαζόμενους χώρους στάθμευσης. Παράδειγμα 
αποτελεί το Συμβόλαιο Α/Α 551 του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
(Αρ. Έκθεσης 3.12), με ενοίκιο €679/μήνα (€1,0/τ.μ.), δηλαδή περίπου €23 το 
μήνα ή €276 ευρώ το χρόνο για κάθε χώρο στάθμευσης υπολογίζοντας ότι, το εν 
λόγω οικόπεδο διαθέτει περίπου 30 χώρους στάθμευσης. Σημειώνεται ότι για το 
οικόπεδο που αναφέρεται στο Συμβόλαιο Α/Α 554, το οποίο ενοικιάζει ο Δήμος 
Λευκωσίας στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, η τιμή ενοικίασης είναι 
€12 μηνιαίως για κάθε χώρο στάθμευσης. 

 Το θέμα ενοικίασης γραφείων πρέπει να αντιμετωπίζεται με σωστό 
προγραμματισμό, στη βάση προγράμματος ανέγερσης ιδιόκτητων κτηρίων για 
κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Δημόσιας Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι το 
ποσό των ενοικίων που καταβάλλει ετησίως το Δημόσιο, υπολογίζεται  πέραν 
των €20εκ., και ισοδυναμεί με το κόστος ανέγερσης κτηρίων εμβαδού περίπου 
15.000 τ.μ.  

 Η μεταστέγαση Υπουργείων σε ενοικιαζόμενα κτήρια, ως ενδιάμεση λύση, χωρίς την 
ταυτόχρονη προώθηση της ανέγερσης ιδιόκτητων κτηρίων και η συνέχιση της 
ενοικίασης με τους ίδιους όρους, δεν αποτελεί την πλέον οικονομικά συμφέρουσα 
επιλογή και δεν εξυπηρετεί, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το δημόσιο 
συμφέρον.  
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 Ενοικιάστηκαν κτήρια, τα οποία προτάθηκαν από τον Ιδιοκτήτη, όπως για 
παράδειγμα η ενοικίαση κτηρίου από το Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Πάφου 
(Συμβόλαιο Α/Α 486 και Αρ. Έκθεσης 3.1). Όπως φαίνεται για την εν λόγω 
ενοικίαση δεν προκηρύχθηκε διαγωνισμός για εξεύρεση κτηρίου αλλά 
ενοικιάστηκε συγκεκριμένο κτήριο, το οποίο προτάθηκε από τον ιδιοκτήτη.  
Τέτοια ενέργεια προκαλεί εύλογες υποψίες για ενδεχόμενη ύπαρξη 
συγκρουόμενων συμφερόντων και είναι ενάντια στις αρχές που διέπουν τις 
Δημόσιες Συμβάσεις, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για τους λόγους που 
δεν τηρήθηκαν διαφανείς διαδικασίες. 

 Παρά το γεγονός ότι σε ορισμένα Συμβόλαια Ενοικίασης δεν περιλαμβάνεται 
πρόνοια για αύξηση του ενοικίου, εντούτοις φαίνεται ότι διδόταν (Συμβόλαιο 
Α/Α16 του Έφορου Συνεργατικών Εταιρειών και Συνεργατικής Ανάπτυξης, 
Πίνακας- Παράρτημα 1). 

 Υπάρχουν Συμβόλαια Ενοικίασης γραφείων που έχουν ήδη λήξει και για τα οποία 
δεν φαίνεται να έχουν υπογραφεί νέες συμβάσεις. Από τα στοιχεία που μας 
έχουν δοθεί δεν φαίνονται τα εμβαδά των γραφείων ούτε τα σημερινά ενοίκια των 
χώρων αυτών. Για τα εν λόγω Συμβόλαια θα πρέπει να επανεξεταστεί κατά πόσο 
η συνέχιση της ενοικίασής τους είναι συμφέρουσα για το δημόσιο (γραφεία του 
Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Συμβόλαια Α/Α 159 έως 
180, Πίνακας - Παράρτημα 1). 

 Παρατηρήθηκε ότι έχουν συναφθεί ευνοϊκά προς τους Ιδιοκτήτες Συμβόλαια 
Ενοικίασης, με πρόνοιες που προβλέπουν μακροχρόνια περίοδο ενοικίασης 
καθώς και αυξήσεις των ενοικίων ανά διετία. Μερικά παραδείγματα αποτελούν  η 

στέγαση του Επαρχιακού Γραφείου Πάφου του Τμήματος Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών (Συμβόλαιο Α/Α 486 και Αρ. Έκθεσης 3.1), η στέγαση των 
Υπηρεσιών του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας   (Συμβόλαιο Α/Α 546 
και Αρ. Έκθεσης 3.4), του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Συμβόλαιο Α/Α 392 
και Αρ. Έκθεσης 3.6) και των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών  (Συμβόλαιο Α/Α 502 
και Αρ. Έκθεσης 3.7). 

 Παρατηρήθηκαν πρόσφατες εκχωρήσεις των δικαιωμάτων των ενοικιαζόμενων 
κτηρίων σε Τράπεζες, με αποτέλεσμα την πρόκληση νομικών ζητημάτων, όπως 
για παράδειγμα, του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για στέγαση του 
Επαρχιακού Γραφείου Πάφου (Συμβόλαιο Α/Α 486 και Αρ. Έκθεσης 3.1) και των 
Αποθηκών των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών (Συμβόλαιο Α/Α 502 και Αρ. 
Έκθεσης 3.7). 

 Εντοπίστηκαν Συμβόλαια Ενοικίασης με συμφωνημένες τιμές μηνιαίων ενοικίων 
αρκετά υψηλότερες από τις συνήθεις τιμές της αγοράς. Παραδείγματα αποτελούν 
οι ενοικιάσεις κτηρίων για μεταστέγαση/στέγαση των Υπουργείων/Τμημάτων 
όπως καταγράφονται στον πιο κάτω Κατάλογο αρ.3:  

Τμήμα/Υπηρεσία/Οργανισμός Τιμή € ανά τ.μ. 

 Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης (Συμβόλαιο 
Α/Α 418 - 419α Παράρτημα 2) 

 Αρ. Έκθεσης  3.19 Παράρτημα 3 
 13,84  
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Τμήμα/Υπηρεσία/Οργανισμός Τιμή € ανά τ.μ. 

Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στην 

Λευκωσία (Ειδική Έκθεση Ελέγχου 
ΤΚΧ/01/2018,30.6.2016)-Παράρτημα 2,  

Αρ. Έκθεσης 3.17 Παράρτημα 3 

13,16  

Επαρχιακό Κτηματολόγιο Κερύνειας 
(Συμβόλαιο Α/Α 548 - Παράρτημα 2)  
Αρ.  Έκθεσης αρ. 3.16 Παράρτημα 3 

10,86  

Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία 
Αμμοχώστου και Επαρχιακό Γραφείο 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 

Αμμοχώστου στο Παραλίμνι 
(Έκθεση Ελέγχου ημερ. 30.6.2016)  

Αρ. Έκθεσης 3.27 Παράρτημα 3 

7,83 ή  9,84          
(λαμβάνοντας υπόψη το ποσό που 

δαπανήθηκε από το δημόσιο για κατάλληλη 
διαμόρφωση των χώρων) 

Γραφεία του Παραρτήματος της  Επαρχιακής 
Διοίκησης Αμμοχώστου στην Οδό Σωτήρας 71 

στο Παραλίμνι (Συμβόλαιο Α/Α 256 – 
Παράρτημα 2) Αρ. Έκθεσης 3.29  

Παράρτημα 3 

9,80  

Υπουργείο Εσωτερικών  
(Έκθεση Ελέγχου ημερ. 17.7.2017)  

Αρ. Έκθεσης 3.32 Παράρτημα 3 
9,69  

Κατάλογος αρ.3 - Συμβόλαια Ενοικίασης με συμφωνημένες τιμές μηνιαίων ενοικίων αρκετά ψηλότερες 
από τις λογικές τιμές της αγοράς. 

 Υπάρχουν Συμβόλαια, όπως για παράδειγμα, το Συμβόλαιο Α/Α 523 του Γενικού 
Χημείου του Κράτους και Αρ. Έκθεσης 3.3 - Παράρτημα 3, το Συμβόλαιο Α/Α 392 
του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και Αρ. Έκθεσης 3.6 - Παράρτημα 3, το 
Συμβόλαιο Α/Α 502 των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών με Αρ. Έκθεσης 3.7 - 
Παράρτημα 3 κ.α., για τα οποία το Δημόσιο κατέβαλε πρόσθετα ποσά για 
διαρρύθμιση των  κτηρίων,  ώστε να ικανοποιούν τις στεγαστικές ανάγκες των 
Υπηρεσιών του. Οι εργασίες αυτές, μετά το πέρας της περιόδου ενοικίασης, 
παραμένουν προς όφελος του ιδιοκτήτη.  

 Το Συμβόλαιο Α/Α 602 του Υπουργείου Άμυνας και αρ. ΄Εκθεσης 3.31 – 
Παράρτημα 3, υπεγράφη για αρχική περίοδο ενοικίασης 5 ετών, με δικαίωμα 
παράτασης της ενοικίασης για 2 περιόδους διάρκειας 2 ετών έκαστη. Στην 
παράγραφο 4 (Αγορά/Ενοικιαγορά), του Συμβολαίου, αναφέρεται ότι 12 μήνες 
πριν τη παρέλευση της αρχικής περιόδου ενοικίασης, ήτοι 4 έτη μετά το Δημόσιο 
εάν ενδιαφέρεται για αγορά ή ενοικιαγορά  του κτηρίου, θα αποστείλει επιστολή 
στον ιδιοκτήτη για έναρξη διαπραγματεύσεων. Η πρόνοια αυτή θα ήταν 
ουσιαστική αν καθόριζε κατά δεσμευτικό τρόπο, ότι τα καταβληθέντα ενοίκια θα 
ληφθούν υπόψη. Μετά την παρέλευση των 5 ετών, το Δημόσιο θα έχει καταβάλει, 
ως ενοίκιο περίπου το ποσό των  €4εκ, το οποίο δεν θα ληφθεί υπόψη στην τιμή 
αγοράς του κτηρίου. Λαμβανομένου υπόψη ότι το Δημόσιο διαθέτει κατάλληλους 
χώρους για ανέγερση γραφείων, το Κράτος δεν θα πρέπει να προβαίνει στην 
αγορά έτοιμων κτηρίων και να καταβάλλει εκτός του κόστους ανέγερσης των 
κτηρίων, κόστoς για την αγορά γης, χρηματοδότησης επένδυσης, καθώς και 
κέρδη και εμπορική υπεραξία.  
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 Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 του εν λόγω συμβολαίου το ενοίκιο για 
γραφειακούς χώρους καθορίστηκε στα €123,40 / τ.μ. ετησίως. Λαμβανομένου 
υπόψη ότι το κόστος ανέγερσης γραφείων υπολογίζεται σε €1.000 - €1.200/ τ.μ., 
φαίνεται ότι για περίοδο ενοικίασης μικρότερη από 10 χρόνια, το Κράτος θα 
καταβάλει σε ενοίκια το κόστος της κατασκευής του κτηρίου. 

 Υπάρχουν Υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται εξειδικευμένες υποδομές ώστε 
να μπορούν να λειτουργήσουν. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις γίνονται στα 
ενοικιαζόμενα κτήρια και η μετακίνηση τους συνεπάγεται υψηλές δαπάνες, με 
αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες να αναγκάζονται να παραμένουν στα κτήρια αυτά. Οι 
ιδιοκτήτες έχοντας επίγνωση αυτής της δυσκολίας, δεν αποδέχονται μειώσεις στο 
ποσό των ενοικίων, με αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες να αναγκάζονται να 
καταβάλλουν παράλογα υψηλά ενοίκια, όπως είναι για παράδειγμα, η περίπτωση 
του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης (Συμβόλαιο Α/Α 418 - 419α - Παράρτημα 2, 
Αρ. Έκθεσης 3.19 - Παράρτημα 3) στη Λάρνακα. Είναι προς το δημόσιο 
συμφέρον, ιδιαίτερα  Υπηρεσίες όπως αυτή, να εξασφαλίσουν ιδιόκτητα κτήρια.  

 Με βάση τα ενοίκια που καταβάλλει το Δημόσιο, υπολογίζεται ότι σε χρονική 
περίοδο ενοικίασης 10 περίπου ετών, αποπληρώνεται το κόστος κατασκευής 
ενός κτηρίου, το οποίο υπολογίζεται ότι ανέρχεται σήμερα σε περίπου €1.000 – 
€1.200 ανά τ.μ. Παράδειγμα αποτελεί η ανέγερση του κτηρίου των νέων 
Κυβερνητικών Γραφείων στα οποία στεγάζεται το Υπουργείο Οικονομικών, το 
οποίο ολοκληρώθηκε το 2002, με συνολικό εμβαδό 55.700 τ.μ. και κόστος 
ανέγερσης, της τάξης των €700/ τ.μ. 

Ενδεικτικό παράδειγμα σύγκρισης δαπάνης ανέγερσης νέων κτηρίων αποτελεί το 
Συμβόλαιο Ενοικίασης για τη στέγαση του Υπουργείου Άμυνας (Συμβόλαιο Α/Α 
602 - Παράρτημα 1, Αρ. ΄Εκθεσης 3.31), το οποίο έχει υπογραφεί στις 2.8.2017. 
Με βάση το συμφωνηθέν ποσό ενοικίου, σε χρονική περίοδο 10 χρόνων 
υπολογίζεται ότι το συνολικό καταβληθέν ποσό ενοικίου θα ανέλθει περίπου σε 
€8,0 εκ. Λαμβάνοντας υπόψη το εν λόγω ποσό, καθώς και το συνολικό εμβαδόν 
του κτηρίου (7.161 τ.μ.), υπολογίζεται ότι η συνολική δαπάνη ενοικίασης θα 
ανέλθει σε  €1.094/τ.μ., που αποδεικνύει ότι αυτό ισοδυναμεί ή/και υπερβαίνει, σε 
περίοδο 10 ετών, το κόστος κατασκευής ενός τέτοιου κτηρίου, το οποίο θα ήταν 
πλέον ιδιόκτητο. Ομοίως, το Συμβόλαιο Ενοικίασης για το Επαρχιακό 
Ταχυδρομείο Πάφου (Συμβόλαιο Α/Α 486 - Παράρτημα 2, Αρ. Έκθεσης 3.1 - 
Παράρτημα 3), συνολικού εμβαδού 1.725 τ.μ., το κόστος ανέγερσης του οποίου, 
μαζί με 12ετή συντήρηση, υπολογίζεται στα €1.844.500, δηλαδή €1.070/τ.μ. 

 Διαπιστώθηκε ότι για αρκετά ενοικιαζόμενα κτήρια δεν προσκομίστηκαν στοιχεία 
κατά πόσο υπάρχουν Πιστοποιητικά Έγκρισης. Από περαιτέρω δειγματοληπτικό 
έλεγχο της Υπηρεσίας μας σε 60 ενοικιαζόμενα κτήρια που βρίσκονται εντός των 
ορίων των μεγαλύτερων Δήμων της Κύπρου, όπως παρουσιάζεται στον 
Κατάλογο αρ.4, διαπιστώθηκε ότι περίπου ένα στα δύο κτήρια δεν κατέχουν 
Πιστοποιητικό Έγκρισης ή κατέχουν Πιστοποιητικό Έγκρισης με μη 
εξουσιοδοτημένες εργασίες.  
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Δήμος Κατοχή Πιστοποιητικού 

Εγκρισης

Κατοχή Πιστοποιητικού 

Εγκρισης με Σημειώσεις

Κατοχή Πιστοποιητικού Εγκρισης 

με μη εξουσιοδοτημένες εργασίες

Δεν υπάρχει 

Πιστοποιητικό Εγκρισης

Λευκωσίας 7 1 1 3

Λεμεσού 5 0 2 4

Λατσιά 5 0 1 4

Παραλίμνι 1 0 0 0

Δερύνεια 0 2 0 0

Στρόβολος 11 0 0 11

Λακατάμιας 0 1 0 1

Σύνολό 29 4 4 23

% 48 7 7 38  
Κατάλογος αρ.4 - Δειγματοληπτικός έλεγχος Πιστοποιητικών Έγκρισης 60 Ενοικιαζόμενων κτηρίων.  

 
 Έχουν εκτελεστεί εργασίες αναβάθμισης/επιδιόρθωσης σε αριθμό ενοικιαζόμενων 

κτηρίων, τα  έξοδα των οποίων αναλήφθηκαν από το Κράτος αντί από τον 
Ιδιοκτήτη όπως θα έπρεπε.  Παραδείγματα αποτελούν οι ενοικιάσεις των κτηρίων 
που καταγράφονται στον  Κατάλογο αρ. 5. 
 

Τμήμα/Υπηρεσία/Οργανισμός Κόστος Εργασιών Αναβάθμισης (€) 

  Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στην 

Λευκωσία (Ειδική Έκθεση Ελέγχου 
ΤΚΧ/01/2018,30.6.2016)-Παράρτημα 2,  

Αρ. Έκθεσης 3.17 Παράρτημα 3 

82.490 

Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο 
Αμμοχώστου και Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως Αμμοχώστου στο 
Παραλίμνι (Έκθεση Ελέγχου ημερ. 30.6.2016)  

Αρ. Έκθεσης 3.27 Παράρτημα 3 

500.000 

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας  
(Συμβόλαιο Α/Α 392 - Παράρτημα 2)  
Αρ.  Έκθεσης αρ. 3.6 Παράρτημα 3 

598.068 

Αποθηκευτικοί χώροι των Φαρμακευτικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας 
(Συμβόλαιο Α/Α 502 - Παράρτημα 2)  
Αρ.  Έκθεσης αρ. 3.7 Παράρτημα 3 

350.000 

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς 
Αστυνομικής Συνεργασίας  

(Συμβόλαιο Α/Α 120 - Παράρτημα 2)  
Αρ.  Έκθεσης αρ. 3.15 Παράρτημα 3 

60.000 

Κατάλογος αρ.5 – Παραδείγματα με εργασίες αναβάθμισης σε αριθμό ενοικιαζόμενων κτηρίων 

   Έγινε επιλογή κτηρίων χωρίς να ακολουθηθούν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες, 
παραβιάζοντας τις αρχές της χρηστής διοίκησης, ίσης μεταχείρισης και 
διαφάνειας. Παραδείγματα αποτελούν οι ενοικιάσεις των ακόλουθων κτηρίων: 

o Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λάρνακας (Αρ. ΄Εκθεσης 3.18 – 
Παράρτημα 2). 

o Τοπικό Γραφείο Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Λακατάμιας (Αρ. ΄Εκθεσης 
3.19 – Παράρτημα 2). 

o Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας στη Λευκωσία (Αρ. 
΄Εκθεσης 3.22 – Παράρτημα 2). 

o Κεντρικά Γραφεία των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών στην Πολυκατοικία 
Δορυφόρος στην Αγλαντζιά (Αρ. ΄Εκθεσης 3.25 – Παράρτημα 2). 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΟ/01/2019 

 

29 
 

o Γραφεία του Παραρτήματος της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου στο 
Παραλίμνι (Αρ. ΄Εκθεσης 3.29 – Παράρτημα 2). 

o Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(Αρ. ΄Εκθεσης 3.34 – Παράρτημα 2). 

 Έγινε επιλογή κτηρίων για ενοικίαση με υψηλότερα ποσά ενοικίου σε σύγκριση με 
προτεινόμενα ποσά ενοικίου άλλων ενδιαφερόμενων φορέων. Παράδειγμα αποτελεί 
η στέγαση του Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Δερύνεια 
(Συμβόλαιο Α/Α 212 & 212 α και Αρ. Έκθεσης 3.10). 

 Ορισμένες Υπηρεσίες/Τμήματα/Οργανισμοί προχώρησαν στην ενοικίαση κτηρίων 
για κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών, με εμβαδά γραφειακών χώρων καθώς 
και αποθηκευτικών χώρων πολύ μεγαλύτερα των απαιτούμενων αναγκαίων. 
Παραδείγματα αποτελούν τα ακόλουθα: 

o Το κτήριο της Αστυνομίας για μεταστέγαση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης του Αρχηγείου Αστυνομίας (Συμβόλαιο Α/Α 131 και Αρ. Έκθεσης 
αρ. 3.2 – Παράρτημα 2). 

o Το κτήριο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Συμβόλαιο Α/Α 392 και Αρ. 
Έκθεση 3.6 – Παράρτημα 2). 

o Το κτήριο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για στέγαση του Επαρχιακού 
Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Δερύνεια (Συμβόλαιο Α/Α 212 και 212α 
και Αρ. Έκθεση 3.10 – Παράρτημα 2). 

o Το κτήριο των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στη 
Λευκωσία. Ειδική Έκθεση ΥΓΑΑΠ/01/2017 (Αρ. Έκθεση 3.23 – Παράρτημα 2). 

o Το κτήριο των Γραφείων της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας και της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Λευκωσίας (Αρ. Έκθεση 3.28 – 
Παράρτημα 2). 

o Το κτήριο των Γραφείων της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου στην Οδό 
Σωτήρας 71 στο Παραλίμνι (Αρ. Έκθεση 3.29 – Παράρτημα 2). 

o Το κτήριο του Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας (Αρ. Έκθεσης 3.38 – 
Παράρτημα 2). 

 Κυβερνητικό τεμάχιο σε βιομηχανική περιοχή το οποίο είχε ενοικιαστεί σε ιδιωτική 
εταιρεία για ανέγερση και λειτουργία εργοστασίου, δεν χρησιμοποιήθηκε για τον 
σκοπό για τον οποίο ενοικιάστηκε. Το αρμόδιο, Υπουργείο παρέλειψε να εξετάσει το 
ενδεχόμενο της μη παράτασης ενοικίασης του, μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου 
ενοικίασης και επιστροφής του τεμαχίου στο Κράτος (Συμβόλαιο Α/Α 502 των 
Φαρμακευτικών Υπηρεσιών με Αρ. Έκθεσης 3.7). 

 Ενοικιάστηκε αριθμός κτηρίων, τα οποία παρουσίαζαν διάφορα προβλήματα ή/και 
ήταν ανεπαρκή/ακατάλληλα για στέγαση κυβερνητικών Υπηρεσιών, με ψηλά 
ενοίκια, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των κτηρίων. Μερικά παραδείγματα 
αποτελούν τα πιο κάτω:  

o Το κτήριο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη στέγαση του 
Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Δερύνεια (Συμβόλαιο 212 
και 212α και Αρ. Έκθεση 3.10 – Παράρτημα 2). 

o Το κτήριο για τη στέγαση του Υπουργείου Υγείας και των Ιατρικών Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας με αρ. Ειδικής Έκθεσης ΥΥ/01/2018  

(Αρ. Έκθεση 3.24 – Παράρτημα 2). 
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Τονίζεται ότι, πέραν των Συμβολαίων Ενοικίασης που μας έχουν σταλεί από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων και για τα οποία γίνεται αναφορά στην παρούσα Έκθεση, 
υπάρχει επίσης αριθμός Συμβολαίων Ενοικίασης και για κτήρια νομικών προσώπων 
δημόσιου δικαίου, για τα οποία δεν μας έχουν αποσταλεί στοιχεία. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι η Υπηρεσία μας είχε προχωρήσει, κατά την περίοδο 2014-2017, σε 
ενδελεχή διερεύνηση αριθμού Συμβολαίων Ενοικίασης κτηρίων από το ΤΕΠΑΚ, με 
αποτέλεσμα να αποσταλούν Εκθέσεις Ελέγχου για 19 από τα εν λόγω κτήρια, στον 
Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε την περαιτέρω διερεύνησή τους από την 
Αστυνομία. 
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Ε. Γενικές Συστάσεις/Εισηγήσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα που προέκυψαν, η Υπηρεσία μας εισηγείται τα 
ακόλουθα: 

 Nα επανεξεταστεί το θέμα της ενοικίασης κτηρίων για κάλυψη των στεγαστικών 
αναγκών των Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα και 
Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, με σωστό προγραμματισμό, στη βάση καθορισμένου 
προγράμματος.  

Να οριστεί Ειδική (Ad Hoc) Επιτροπή με εμπειρογνώμονες από τα διάφορα 
αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα, η οποία να επαναξιολογήσει, στη βάση της 
παρούσας ΄Εκθεσης, όλες τις ενοικιάσεις κτηρίων και να προβεί σε συγκεκριμένες 
εισηγήσεις, τόσο για την άμεση αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων στις 
οποίες η συνέχιση της ενοικίασης προκαλεί αχρείαστες δαπάνες για το Δημόσιο 
όσο και για την οριστική επίλυση του προβλήματος σε καθορισμένο χρονικό 
διάστημα, με αξιοποίηση της διαθέσιμης κρατικής γης που κατά κανόνα παραμένει 
αδρανής. 

 Στα πλαίσια εξέτασης των διαφόρων αιτημάτων των Κρατικών Υπηρεσιών/ 
Οργανισμών για την ενοικίαση κτηρίων με σκοπό τη στέγασή τους, να εξετάζονται 
διεξοδικά όλες οι προσφερόμενες επιλογές (ενοικίαση/αγορά/ανέγερση ιδιόκτητων 
κτηρίων), για εξοικονόμηση δαπανών από το Δημόσιο.  

 Να εξεταστεί η ανέγερση νέων κυβερνητικών κτηρίων, η οποία θα μπορεί να 
υλοποιηθεί μέσω του Ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, με τη μέθοδο Μελέτη – 
Κατασκευή ή μέσω άλλων μορφών Συμπράξεων του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό 
Τομέα.  

 Να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης κτηρίων/γραφείων που ανήκουν στην 
Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) Λτδ. 

 Η στέγαση των Κρατικών Υπηρεσιών/Οργανισμών για τις οποίες απαιτείται η 
εγκατάσταση εξειδικευμένων υποδομών, να γίνεται σε ιδιόκτητα κτήρια. 

 Στα πλαίσια εξέτασης αιτημάτων Κρατικών Υπηρεσιών/Οργανισμών για την 
ενοικίαση κτηρίων, να χρησιμοποιείται το πρότυπο Ενοικιαστήριο Συμβόλαιο και 
το πρότυπο Προσύμφωνο Ενοικιαστήριο Συμβόλαιο, όπως αυτά διαμορφώνονται 
μετά τον σχετικό νομοτεχνικό έλεγχο από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. 
Τα ενδιαφερόμενα Τμήματα και Υπηρεσίες να τηρούν τις νενομισμένες διαδικασίες 
και να ακολουθούν τις συστάσεις/υποδείξεις της Νομικής Υπηρεσίας. 

 Να μην ενοικιάζονται κτήρια, τα οποία δεν κατέχουν Πιστοποιητικά Έγκρισης, 
καθότι τέτοια ενέργεια παραβιάζει τα άρθρα 10.1 και 10.2 του περί Ρυθμίσεως 
Οδών και Οικοδομών Νόμου (ΚΕΦ. 96). Θεωρείται απαράδεκτο να επιδεικνύεται 
ανοχή στην περιφρόνηση νομοθεσίας από πρόσωπα που ασκούν δημόσια 
εξουσία και κρούομε των κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο απώλειας 
ανθρώπινων ζωών σε περίπτωση ατυχήματος, σε κτήριο με ανεπαρκή 
πυρασφάλεια ή ανεπαρκή μέτρα προστασίας των εργαζομένων. 

 Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι το Κράτος δεν θα πρέπει να ενοικιάζει κτήρια τα οποία 
κατέχουν Πιστοποιητικά Έγκρισης με μη Εξουσιοδοτημένες Εργασίες, για λόγους 
κυρίως ασφάλειας, όπως είναι, για παράδειγμα, θέματα πυρασφάλειας. Ως εκ 
τούτου, θα προβούμε σε εισήγηση προς το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών για να 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΟ/01/2019 

 

32 
 

ετοιμαστεί σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο στη συνέχεια να προωθηθεί στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. 

 Συστήνεται όπως τα ενοικιαζόμενα κτήρια είναι κατάλληλης Ενεργειακής 
Απόδοσης, ώστε να αποφεύγονται αχρείαστες δαπάνες σε ενεργοβόρα κτήρια 
καθώς και πρόκληση επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. 

 Η διαδικασία εξέτασης των αναγκών στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών, οι οποίες 
ήδη τροποποιήθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο  3 φορές, (2011, 2014 και το 
2017) χρήζουν, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, περαιτέρω βελτίωσης, ώστε 
οι ανάγκες να αξιολογούνται και να αντιμετωπίζονται ομοιόμορφα, με τον 
οικονομικότερο, αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. 
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ΣΤ. Παραρτήματα. 
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Παράρτημα 1 

 
 

Πίνακας συμβολαίων ενοικίασης κτηρίων για σκοπούς στέγασης Υπουργείων/ 
Τμημάτων/Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου 
με βάση στοιχεία που λήφθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 
 
 
Διευκρινιστικά σχόλια για τον Πίνακα: 
 
 
1. Στον Πίνακα καταγράφονται τα ονόματα των ενοικιαστών και των ιδιοκτητών, όπως αυτά 

αναγράφονται στα Συμβόλαια Ενοικίασης. Σε μερικές περιπτώσεις αναφέρεται το 
πρόσωπο, το οποίο λειτουργούσε εκ μέρους της Υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα, 
Υπουργός, Διευθυντής, Αρχηγός, Έφορος κτλ. 
 

2. Για τα Συμβόλαια Ενοικίασης, που αναφέρεται ότι ο ιδιοκτήτης είναι ο Υπουργός 
Εσωτερικών, διευκρινίζεται ότι ο εν λόγω Υπουργός ενεργεί υπό την ιδιότητα του ως 
Κηδεμόνας των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. 

 
3. Υπάρχουν Συμβόλαια Ενοικίασης, τα οποία αφορούν στην ενοικίαση κτηρίων από 

Κρατικές Υπηρεσίες σε άλλες Κρατικές Υπηρεσίες. 
 

4. Σε συμβόλαια ενοικίασης καντινών, το Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία αναφέρεται ως 
ιδιοκτήτης. 
 

5. Στην αρχική περίοδο Ενοικίασης & Πρόνοιες Παράτασης, όπου η περίοδος τελειώνει σε 
(+), υπάρχει πρόνοια στο Συμβόλαιο Ενοικίασης για επέκταση της συμφωνίας 
επ’αόριστο. 
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Παράρτημα 1  
 Πίνακας συμβολαίων ενοικίασης κτηρίων για σκοπούς στέγασης Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών του  Δημόσιου Τομέα  

και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου με βάση στοιχεία που λήφθηκαν από την Βουλή των Αντιπροσώπων. 
 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

1 
Διεύθυνση 
Κυπριακού 
Υπουργείου 
Εξωτερικών 

CHIELCO 
FURNISHING LTD Λευκωσία Εργαστήρια   

      

20/12/2002 3+2 19/12/2007 
17  
έτη 30.769,23 ΌΧΙ   ΝΑΙ ΜΕΙΩΣΗ   

557.254,29 

ΌΧΙ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
αφορά την περίοδο 1/11/2014  

μέχρι 31/10/2018 ΟΧΙ 

2 

Επίτροπος 
Εθελοντι-

σμού ΥΕΒΤ Λευκωσία γραφεία 215     215 14/12/2018 4 13/12/2022 4 2.451,00 ΌΧΙ 0,95 ΝΑΙ ΌΧΙ   10.254,07 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
αφορά όλη την περίοδο ενοικίασης  

( 4 έτη) ΟΧΙ 

3 

Δικαστήριο 
Εργατικών 
Διαφορών 

Lois Bilders και 
Diag;oras Center Λευκωσία γραφεία 410 30 5 τεμ. 440 1/3/2013 3+ 3 +4 +4 28/2/2027 14 56.272,80 ΌΧΙ 11,43 ΝΑΙ ΌΧΙ € 23.100 351.137,52 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
αφορά περίοδο μέχρι 28/2/2019 ΟΧΙ 

4 
Οικογενιακό 
Δικαστήριο 

Lois Bilders και 
Diag;oras Center Λευκωσία γραφεία 759 57 8 τεμ. 816 1/3/2013 3+3+4+4 28/2/2027 14 104.278,32 ΌΧΙ 11,49 ΝΑΙ ΌΧΙ € 42.900 650.696,72       ΟΧΙ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
αφορά περίοδο 1/3/2013 

 μέχρι 28/2/2019 ΟΧΙ 

5 
Δικαστική 
Υπηρεσία 

Χριστάκης Τζιοβάνη 
και Σια 

κατασκευαστική 
Δ.Ε.ΛΤΔ Παραλίμνι γραφεία 113       1/11/2014 4 +2 +2 31/10/2022 8 8.600,00 ΌΧΙ 6,34 ΝΑΙ ΜΕΙΩΣΗ   68.800,00 ΝΑΙ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
αφορά περίοδο από 1/11/2014 

μέχρι 2022. Για το υπολογισμό δεν 
έχει ληθφεί υπόψη τυχόν 
διαφοροποίηση γιατί δεν 

αναφέρεται το ποσοστό. Όπως 
συνάγεται από τα στοιχεία που 
δόθηκαν υπήρχε προηγούμενο 

συμβόλαιο και το παρόν είναι το 
αναθεωρημένο ΟΧΙ 

6 
Δικαστική 
Υπηρεσία 

Χριστάκης Τζιοβάνη 
και Σια 

κατασκευαστική 
Δ.Ε.ΛΤΔ Παραλίμνι γραφεία 315   8 315 1/11/2014 4+2 +2 31/10/2022 8 21.600,00 ΌΧΙ 5,71 ΝΑΙ ΜΕΙΩΣΗ   172.800,00 ΝΑΙ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
αφορά την περίοδο 1/11/2014 μέχρι 

31/10/2022. Υπήρχε προηγούμενη 
συμφωνία . Δεν έχει επισυναφθεί ΟΧΙ 

7 
Νομική 

Υπηρεσία 

A.C.N. GEORGIOU 
ELCRINO 

DEVELOPERS LTD Λεμεσό γραφεία 289     289 1/8/2012 10 +10 31/7/2032 20 31.212,00 ΌΧΙ 9 ΝΑΙ ΌΧΙ   228.471,00 ΝΑΙ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
αφορά την περίοδο 1/11/2014  

μέχρι 31/10/2018 ΝΑΙ 

8 
Γενικός 

Εισαγγελέας 
PHERCOM 
Enterprises Λευκωσία γραφεία         9/11/2012 2+2 9/11/2014 6 31.680,00 ΝΑΙ   ΝΑΙ     126.720,00 ΝΑΙ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
αφορά την περίοδο  

9/11/2014-9/11/2016  ΟΧΙ 

8(2) 
Γενικός 

Εισαγγελέας 
PHERCOM 
Enterprises Λευκωσία γραφεία         1/1/2018 0,5+ 0,5 30/6/2018 0,5 31.680,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   ΌΧΙ     31.680,00 ΝΑΙ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
αφορά την περίοδο 1/1/2018  

έως 31/12/2018 ΟΧΙ 

9 
Γενικός 

Εισαγγελέας 
COLOURFULL 
TRUSTEE LTD Λευκωσία γραφεία         20/5/2017 4+2 19/5/2023 6 90.090,00 ΌΧΙ 11 ΝΑΙ ΌΧΙ 

€24.862,80 
καταβλή-

θηκαν βάση 
της συμφ. 

ημερ. 
20/5/2010 

για 
συστήματα 
ασφαλείας 183.783,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
αφορά την περίοδο από 20/5/2017 

μέχρι19/5/2021.Η παρούσα 
συμφωνία είναι συνέχεια 

προηγούμενης συμφωνίας  
ημ. 20/5/2010 ΟΧΙ 

10 
Γενικός 

Εισαγγελέας 
NEDECO ESTATES 

LTD Λευκωσία γραφεία 331 16 8 362 1/10/2018 5+2+2 30/9/2027 9 28.200,00 ΌΧΙ 7,1 ΝΑΙ ΌΧΙ   256.600,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε χωρίς τυχον αυξήσεις 

καθότι αυτές δεν καθορίζονται 
συγκεκριμμένα στο συμβόλαιο ΟΧΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

11 

Επίτροπος 
Διοικήσεως 

και 
Προστασίας 
Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων 

Elma Financial 
Servicew Ltd Λευκωσία γραφεία 1463   24   3/10/2005 5+2 30/9/2012 16 150.051,05 ΝΑΙ 8,5 ναι ΜΕΙΩΣΗ   2.516.148,00 ΌΧΙ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για την περίοδο 

30/5/2005 μέχρι 3/9/2019 ΝΑΙ 

12 

Επιτροπή 
Προστασίας 

Ανταγω-
νισμού 

PALMARA ESTATES 
LTD Λευκωσία γραφεία         15/2/2010 7+ 15/2/2017 7+ 289.974,96 ΝΑΙ   ναι ΜΕΙΩΣΗ 76980,00 2.651.965,85 ΝΑΙ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για την περίοδο 

16/2/2010 έωσ 15/2/2020 ΝΑΙ 

13 

Επίτροπος 
Προστασίας 
Δεδομένων 

Προσωπικού 
Χαρακτήρα 

N.G.P. Investments 
LTD Λευκωσία γραφεία 410       21/1/2016 2+1 20/1/2019 3 30.000,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 6,1 όχι ΌΧΙ   90.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ   ΝΑΙ 

14 

Έφορος 
Εσωτερικού 

Ελέγχου 
DEMETRA TOWER 

LTD Λευκωσία γραφεία 1302 35 28 αρ. 1337 12/10/2010 7+ 11/10/2017 7 179.676,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 11,5 ναι ΌΧΙ   1.798.960,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για την περίοδο 
12/10/2010 έως 11/10/2019 ΝΑΙ 

15 

Αναθεωρη-
τική Αρχή 

Προσφορών 

IACOVOS V. 
IACOVIDES 

HOLDINGS LTD Λευκωσία γραφεία 500     500 1/2/2004 5 + 31/1/2009 15,00 24.000,00 ΝΑΙ 4 ναι ΜΕΙΩΣΗ   837.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Για υπολογισμό του ενδεικτικού 
ενοικίου λήφθηκε ως μηνιαίο 

ενοίκιο 4650/μήνα ως παρ.Α για 
 15 χρόνια ΝΑΙ 

16 

Έφορος 
Συνεργατικών 
Εταιρειών 

και 
Συνεργατικής 
Ανάπτυξης 

Συνεργ. Ταμ. 
Λειτουργών Μέσης 

Εκπαίδευσης 
Κύπρου Λτδ Λευκωσία γραφεία     17 αρ.   15/1/2003 2+2+2 14/1/2009   58.434,00 ΝΑΙ   όχι ΜΕΙΩΣΗ   1.100.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Παρά το γεγονός ότι δεν 
αναφερόταν αύξηση στο συμβόλαιο 

φαίνεται να δίδετο ΟΧΙ 

17 

Τμήμα 
Εμπορικής 
Ναυτιλίας Π. Α. 

Δεν 
αναφέ-
ρεται 

Δεν 
αναφέρεται         1/1/2016 1 31/12/2016   156.240,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   όχι     156.240,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Έχει δοθεί μόνο το Παρ. Α  στο οποίο 
δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ΝΑΙ 

18 

Τμήμα 
Εμπορικής 
Ναυτιλίας 

Y.IACOVOU 
PROPERTIES AND 

SERVICES LTD Λεμεσός γραφεία 785 40 30 αρ. 825 1/1/2015 2+1 31/12/2017   76.989,84 ΝΑΙ 8,17 όχι ΌΧΙ   307.959,36 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το ενδεικτικό ενοίκιο υπολογίστηκε 

μέχρι 31/12/2018 χωρίς αυξήσεις ΝΑΙ 

19 

Τμήμα 
Εμπορικής 
Ναυτιλίας 

Yioupis 
Developments Ltd Λεμεσός γραφεία         1/1/2016 1 31/12/2017   76.745,76 ΝΑΙ   όχι     230.237,28 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό ενοίκιο υπολογίστηκε 
μέχρι 31/12/2018 χωρίς αυξήσεις ΝΑΙ 

20 

Τμήμα 
Εμπορικής 
Ναυτιλίας Ε. Γ. Π. Λεμεσός αποθήκες   130   130 1/3/2016 2+1 28/2/2019 3 6.300,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 4,03 όχι όχι   18.900,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενοίκιο υπολογίστηκε μέχρι 
28/2/2019 ΟΧΙ 

21 

Τμήμα 
Εμπορικής 
Ναυτιλίας 

Διευθυντή 
Επιτροπής Σιτηρών 

Κύπρου             1/5/2015 3 30/4/2018 3 5.897,88 ΝΑΙ   όχι ΜΕΙΩΣΗ   17.693,64 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενοίκιο υπολογίστηκε μέχρι 
30/4/2018 .Μετά τη πιο πάνω 

περίοδο το ενοίκιο αυξήθηκε και 
πάλι κατά 3 % ΟΧΙ 

22 
Υπουργείο 

Άμυνας 
ENDECO 

DEVELOPMENT CO Λευκωσία γραφεία         1/3/1987 5 1/3/1992 32 29.230,76 ΝΑΙ   όχι         

Το συμβόλαιο υπεγράφη το 1987. 
Δεν  αναφέρονται οι τυχον 

τροποποιήσεις ΝΑΙ 

23 
Υπουργείο 

Άμυνας 

MILTIADES 
NEOFYTOU CIVIL 
EGN.CON. AND 

DEVELOPERS LTD Λευκωσία γραφεία         1/2/2014 2+2+2 31/1/2020 6 74.411,49 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   446.468,94 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τα 6 έτη χωρίς 

αύξηση καθότι δεν διευκρινίζεται  
αν δόθηκε ΟΧΙ 

24 
Υπουργείο 

Άμυνας Crowns VestinhsLtd Λευκωσία γραφεία 702       2/10/2011 2+2+2 1/10/2017 6 53.556,24 ΝΑΙ   ναι ΜΕΙΩΣΗ   291.912,48 ΟΧΙ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τα 2 έτη σύμφωνα 
με το αρχικό Συμβόλαιο και 4 έτη με 

το μειωμένο ΝΑΙ 

25 
Υπουργείο 

Άμυνας Μ. Γ. Λευκωσία γραφεία 300   4 αρ. 300 15/7/2009 5+2+2+2+2+ 14/7/2022 + 13+ 27.000,00 ΌΧΙ 7,5 ναι ΜΕΙΩΣΗ   231.500,00 ΑΓΝΩΣΤΟ   ΟΧΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

26 
Υπουργείο 

Άμυνας Σ. Γ. Λευκωσία γραφεία 103   2 αρ. 103 23/2/2011 3+2+2+2+2+ 22/2/2022 + 11+ 12.360,00 ΌΧΙ 10 ναι ΜΕΙΩΣΗ   73.920,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για 8 έτη ήτοι μέχρι 

22/2/2019 ΟΧΙ 

27 
Υπουργείο 

Άμυνας Χ. Φ. Χ. Λευκωσία γραφεία 170   4 αρ. 170 1/11/2008 5+2+2+2+2+ 
30/10/2021 

+ !3+ 17.421,60 ΌΧΙ 8,54 ναι ΜΕΙΩΣΗ   177.308,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό  ενοίκιο 
υπολογίστηκε για για περίοδο μέχρι 

30/11/2019 ( 11 έτη ) ΟΧΙ 

28 
Υπουργείο 

Άμυνας Χ. Φ. Χ. Λευκωσία γραφεία         15/11/2002 4+2 14/11/2008 6 12.307,69 ΝΑΙ   10% ΜΕΙΩΣΗ   274.864,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό  ενοίκιο 
υπολογίστηκε για για περίοδο μέχρι 

34/11/2019 ( 18 έτη )   

29 
Τμήμα 

Αναδασμού  
Ακίνητα Π. 

Θεοφανίδη Λτδ Λευκωσία γραφεία 736       1/7/2012 2 3/6/2015 2 34.003,20 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 3,85   ΜΕΙΩΣΗ   680.064,40 ΟΧΙ 

Το ενδεικτικό συνολικό  ενοίκιο 
υπολογίστηκε για για περίοδο 2 

ετών .Το Παράρτημα αυτό φαίνεται 
να αποτελεί μέρος άλλης συμφωνίας 
για την οποία δεν δόθηκαν στοιχεία ΟΧΙ 

30 
Υπουργείο 

Άμυνας 
Συμβούλιο 

Υδατοπρομηθείας Λευκωσία 
χώρος 

στάθμευσης         1/9/2009 7 +2 + ανοικτή 
ανοι-
κτό 7.507,69 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   75.076,90 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό  ενοίκιο 
υπολογίστηκε για για περίοδο 10 

ετών χωρίς αύξηση καθότι αυτή δεν 
καθορίζεται συγκεκριμένα ΟΧΙ 

31 
Υπουργείο 

Άμυνας Α. Μ. Λευκωσία 
χώρος 

στάθμευσης     20 αρ.   22/10/2018 4 μήνες 22/2/2019   3.600,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   όχι ΌΧΙ   1.200,00 ΑΓΝΩΣΤΟ   ΟΧΙ 

32 
Υπουργείο 

Άμυνας Θ. και Β. Θ. Λεμεσός γραφεία 190   6 αρ. 190 1/10/2013 2+2+2 1/10/2019 6 13.800,00 ΌΧΙ 6,05 ναι ΌΧΙ   82.800,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό  ενοίκιο 
υπολογίστηκε για για περίοδο 6 

ετών χωρίς αύξηση καθότι αυτή δεν 
καθορίζεται συγκεκριμένα ΟΧΙ 

33 
Υπουργείο 

Άμυνας ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ Λευκωσία γραφεία         1/11/2011 7 31/10/2019 8 1,00 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   1,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το Συμβόλαιο αποτελεί ειδική 

διευθέτηση ΟΧΙ 

34 
Υπουργείο 

Άμυνας 

Κυπριακά 
εστιατόρια 
Μαλακτός Λευκωσία λέσχη 

327 
ισόγ. 

Και 179 
υπ.       14/1/2013 2+2+2 13/1/2019 6 48.000,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 12,23 ναι ΌΧΙ   288.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το μηνιαίο ενοίκιο κατά ΤΜ 
υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη 

μόνο το εμβαδό ισογείου. Το 
συνολικό ενδ. Ενοίκιο υπολογίστηκε 
για 6 έτη χωρίς αύξηση καθότι δεν 

καθορίζεται συγκεκριμένα ΟΧΙ 

35 
Υπουργείο 

Άμυνας   
Κακο-
πετριά λέσχη                                 

Δεν δόθηκε συμβόλαιο αλλά 
προτόκολλο παραλαβής του κτηρίου ΟΧΙ 

36 
Υπουργείο 

Άμυνας Π. Χ. Κ. Πρωταράς λέσχη         1/6/1995 3+2+2   24 4.102,56 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   όχι ΌΧΙ   98.461,53 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το Συμβόλαιο είναι πολύ παλαιό. Το 
ενδεικτικό ενοίκιο υπολογίστηκε για 

περίοδο 24 ετών ΟΧΙ 

37 
Υπουργείο 

Άμυνας Δ. Α. Τ. Λεμεσός λέσχη 243 22   265 15/3/2010 5+1+1 14/3/2017 7 20.400,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 7 όχι ΜΕΙΩΣΗ   97.200,00 ΑΓΝΩΣΤΟ   ΟΧΙ 

38 
Υπουργείο 

Άμυνας Π. Μ. Λευκωσία 
παρατη-
ρητήριο         1/8/1985 2+1 1/8/1988 3 2.667,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   όχι ΌΧΙ   90.666,70 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το συμβόλαιο είναι πολύ παλαιό. Το 
ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 

υπολογίστηκε για περίοδο 34 ετών 
χωρίς να υπολογιστεί αύξηση ΟΧΙ 

39 

Υπουργείο 
Γεωργίας, 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

και Περιβάλ-
λοντος J&O Investments Ltd Λευκωσία 

χώρος 
στάθμευσης         1/11/2017 3+2+2 31/10/2024 7 4.680,00 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   32.760,00   

 Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για περίοδο 7 ετών 

χωρίς να υπολογιστεί αύξηση ΟΧΙ 

40 

Υπουργείο 
Γεωργίας, 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

και Περιβάλ-
λοντος Βάσεις Δεκέλιας 

Ξυλο-
φάγου δασική γη 

4 εκτ., 1 
δεκ. και 
750 ΤΜ       1/8/2014 10 + 31/7/2024 10+ 85,43 ΌΧΙ         854,30   Αποτελεί σύμβαση με τις Βάσεις ΟΧΙ 

41 
Τμήμα 

Γεωργίας Ν. Κ. Λευκωσία γραφεία 660   10 αρ. 660 1/4/2016 2+2+2 31/3/2022 6 30.000,00 ΌΧΙ 3,7878 ναι ΌΧΙ   180.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

 Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για όλη τη περίοδο 

ενοικίασης, 6 έτη, χωρίς να 
υπολογιστεί αύξηση ΟΧΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

42 
Τμήμα 

Γεωργίας 
Αρχή Λιμένων 

Κύπρου Λεμεσός 
γραφεία και 

υπόστεγο 
102 + 
706     808 1/3/2006 9+9+ 28/2/202024 19 + 10.547,00 ΌΧΙ 1,87 ναι     200.393,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

 Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για όλη τη περίοδο 

ενοικίασης, 19 έτη, χωρίς να  
υπολογιστεί αύξηση. ΟΧΙ 

43 
Τμήμα 

Γεωργίας 
Αρχή Λιμένων 

Κύπρου Λεμεσός 
εγκατα-
στάσεις         1/1/2001 9+9 31/12/2018 18 5.054,00     ναι ΑΥΞΗΣΗ    116.962,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

 Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για  τη περίοδο 

ενοικίασης, από 1/1/2001  
έως 31/12/2018 ΟΧΙ 

44 
Τμήμα 

Γεωργίας 
Αρχή Λιμένων 

Κύπρου Λάρνακα 
γραφεία/ 
υπόστεγο 

115 + 
440     555 1/3/2006 9+9+ 31/12/2018 12 8.250,00 ΌΧΙ   ναι ΑΥΞΗΣΗ    122.537,69 ΑΓΝΩΣΤΟ   ΟΧΙ 

45 
Τμήμα 

Γεωργίας 
Αρχή Λιμένων 

Κύπρου Λάρνακα γραφεία 115,5     115,5 15/12/2012 3 31/12/2015 6 7.682,33 ΌΧΙ 5,46 όχι ΑΥΞΗΣΗ    47.083,33 ΑΓΝΩΣΤΟ 

 Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για  τη περίοδο 
ενοικίασης, από 15/12/2012  

έως 31/12/2018 ΟΧΙ 

46 

Υπουργείο 
Γεωργίας, 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

και Περιβάλ-
λοντος 

ARIZONA TRADING 
CO. LTD Λευκωσία γραφεία     60 αρ. 2550 30/6/2017 5+2+2 29/6/2026 9 205.200,00 ΌΧΙ 

7 γρ.και 4 
απ. ναι     1.846.800,00 ΟΧΙ 

 Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για  τη συνολική 

περίοδο ενοικίασης, από 30/6/2017 
έως 29/6/2026 ΟΧΙ 

47 

Υπουργείο 
Γεωργίας, 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

και Περιβάλ-
λοντος T.G.KYTHREOTIS LTD Παραλίμνι γραφεία 434.39       2/8/2010 7+2+2+ 1/8/2019 + 9+ 33882,48 ΌΧΙ 6,5 ναι ΜΕΙΩΣΗ   288.804,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

 Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για  τη  περίοδο 
ενοικίασης, από 2/8/2012 έως 

1/8/2019 ΟΧΙ 

48 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων Λ. Χ. Φ. 
Λάρνακα/
Αραδίππου γραφεία 1316       3/12/2013 7+7 2/12/2027 14 94.752,00 ΌΧΙ 6 ναι ΌΧΙ   663.264,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

 Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για  τη  πρώτη 

επταετή περίοδο ΟΧΙ 

49 

Τμήμα 
Κτηνιατρικών 

Υπηρεσιών Μ. Ι. 
Κάτω 

Πύργος γραφεία         15/2/1991 

1 έτος με 
ανοικτή 

επέκταση 14/2/1991 27 1128,20 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   7% ΜΕΙΩΣΗ   53.690,25 ΑΓΝΩΣΤΟ 

 Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τη περίοδο 

15/2/1991 έως 14/2/2017 σύμφωνα 
με τις επιστολές που 

επισυνάφθηκαν. ΟΧΙ 

50 
Τμήμα 

Γεωργίας Ξ. Ξ. 
Πόλη 

Χρυσοχούς γραφεία 200   5 αρ. 200 1/1/2017 5+2+2 31/12/2023 9 6.000,00 ΌΧΙ 2,5 ναι ΌΧΙ   54.000,00 ΝΑΙ 

 Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για  9 έτη χωρίς 

αυξήσεις   

51 
Τμήμα 

Γεωργίας                                       Δεν επισυνάφθηκε Συμβόλαιο   

52 

Υπουργείο 
Γεωργίας, 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

και Περιβάλ-
λοντος 

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-
ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ                                 

Κάτω 
Δευτερά γραφεία 45     45 2/6/2015 5+2+2 2/6/2024 9 1,00 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   6.003,00 € ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενοίκιο για τα 3 πρώτα χρόνια 
είναι €1 ετησίως, ενώ για τα 

υπόλοιπα 2 , €3.000/ετ. ΟΧΙ 

53 
Τμήμα 

Γεωργίας 
Υπουργός 

Εσωτερικών Επ. Πάφος γη       2560 1/1/2010 3+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 10,00 ΌΧΙ   0% ΌΧΙ   100,00   

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για 10 έτη ΟΧΙ 

54 
Τμήμα 

Γεωργίας 
Υπουργός 

Εσωτερικών 
Επ. 

Λεμεσός γεωργική γη       5519 1/12/2012 3+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 20,00 ΌΧΙ   7% ΌΧΙ   615,00   

Το ενδεικτικό συνολικό  ενοίκιο 
υπολογίστηκε για 10 έτη ΟΧΙ 

55 

Τμήμα 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

Υπουργός 
Εσωτερικών Ακάκι σχολείο         1/6/1994 3+ ανοικτή 

ανοι-
κτό 1.641,02 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   41.025,64   

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για 25 έτη 

 ( 1994-2019) ΟΧΙ 

56 

Τμήμα 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

Υπουργός 
Εσωτερικών Νήσου γη         1/10/1992 1+ ανοικτή 

ανοι-
κτό 102,56 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   2.769,12 

    ΠΕ ΜΕ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για 27 έτη 

 ( 1992-2019) ΟΧΙ 

57 

Τμήμα 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

Υπουργός 
Εσωτερικών 

Πόλη 
Χρυσοχούς 

Κτηνιατρικός 
Σταθμός         1/1/2014 1+ ανοικτή 

ανοι-
κτό 2.000,00 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   12.000,00   

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για 6 έτη ΟΧΙ 

58 

Τμήμα 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών Βάσεις Δεκέλιας 

Ξυλο-
φάγου δασική γη       5885 3/12/2014 15+15 2/12/2029 30 250,00 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   3.750,00   

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για πρώτα 15 έτη της 

σύμβασης   
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

59 Μ. Ι./Ε. Χ. 
Διευθυντής 

Τμήμ.Κτηνιατρ. Υπ. Λευκωσία           1/3/1991 2 28/2/1993   102,56     όχι         

Πρόκειται για συμβόλαιο ενοικίασης 
καντίνας. Τα έγγρφα που 

απεστάληκαν δεν συνάδουν  
μεταξύ τους ΝΑΙ 

60 

Τμήμα 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

DP WORLD 
LIMASSOL LTD Λεμεσός 

γραφεία/ 
εργαστήρια 606 

530 
εξ.χωρ 400τ.μ 1536 1/1/2019 3 31/12/2021 3 27.743,00 ΌΧΙ 1,5 Μ.Ο ναι ΌΧΙ   87.459,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για 3 έτη   

61 
Τμήμα 
Δασών 

Συμβούλιο 
Βελτιώσεως 

Ευρύχου Ευρύχου γραφεία         1/5/1994 5 30/4/1999   615,38 ΝΑΙ   ναι ΌΧΙ   3.162,39 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τα 5 έτη της 

αρχικής σύμβασης   

62 
Τμήμα 
Δασών Α. Χ. 

Κάτω 
Πύργος γραφεία 165,05   υπάρχουν 165.05 1/12/2016 5+2+2 1/12/2025 9 4.800,00 ΌΧΙ 2,42 ναι     43.200,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τα όλα τα έτη της 

σύμβασης, ήτοι 9 έτη ΟΧΙ 

63 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων 
΄ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ & 

CHAPO- GCC Λευκωσία γραφεία         6/5/2008 50 + 5/5/258 50 + 888.888,00 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   2.666.664 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τα  τα 3 πρώτα έτη 
της σύμβασης καθότι προβλέπονται 

αυξήσεις οι οποίες δεν καθορίζονται. 
Το συμβόλαιο αποτελεί 

εξειδικευμένη σύμβαση ενοικίασης ΟΧΙ 

64 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων ΡΙΚ 
Φοίτη/ 
Πάφος γη       400 1/7/2009 15 + 15 30/6/2039 30 200,00 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   3.000,00   

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τα 15 έτη της 

αρχικής σύμβασης ΟΧΙ 

65 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων ΡΙΚ 
Φοίτη/ 
Πάφος γη       400 1/10/1999 15 + 15 1/10/2029 30 17,09       ΑΥΞΗΣΗ    512,82   

Το συμβόλαιο αυτό φαίνεται να 
αναθεώρήθηκε με το συμβόλαιο 
υπ'αριθμό 64 καθότι φαίναται να 

πρόκειται για το ίδιο τεμάχιο ΟΧΙ 

66 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων 
Ιερά Μονή 

Σταυροβουνίου 
Πυργά/ 

Λάρνακα γη       

1 
στρ,+ 
προσ
τάθι 
+600
ΤΜ 16/3/1983 99+99 16/3/2082 99 8,54 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   845,46     ΟΧΙ 

67 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων 
Υπουργός 

Εσσωτερικών Λευκωσία 
επαγγελμα-
τική στέγη       1087 1/1/2009 1+ ανοικτή 

ανοι-
κτό 59,80 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   598,00   

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τα 10 έτη της 
αρχικής σύμβασης , ήτοι μέχρι 

31/12/2018 ΟΧΙ 

68 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων 
Υπουργός 

Εσσωτερικών Λευκωσία αποθήκες   1400   1400 1/1/2011 4+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 20,50 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   184,50   

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τα 9 έτη  ήτοι 

μέχρι 31/12/2019   

69 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων 
Υπουργός 

Εσσωτερικών Λευκωσία 
επαγγελμα-
τική στέγη       1450 1/1/2009 1+ ανοικτή 

ανοι-
κτό 50,23 ΌΧΙ   7% ΌΧΙ   577,69 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τα 10 έτη  ήτοι 

μέχρι 31/12/2018 ΟΧΙ 

70 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων 
Υπουργός 

Εσσωτερικών Λευκωσία γη       3760 1/10/2002 3+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 170,94 ΌΧΙ   7% ΌΧΙ   3.505,98   

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τη περίοδο 
1/10/2002 μέχρι 1/10/2019 ΟΧΙ 

71 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων 
Υπουργός 

Εσσωτερικών Κοφίνου γη       
3157

0 1/10/2017 2+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 20,00 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   40,00   

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τη περίοδο 
1/10/2017 μέχρι 30/9/2019 ΟΧΙ 

72 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων 
Υπουργός 

Εσσωτερικών Λευκωσία 
επεγγελμα-
τική στέγη       933 1/10/2017 1+ ανοικτή 

ανοι-
κτό 100,00 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   200,00   

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τη περίοδο 
1/10/2017 μέχρι 30/9/2019 ΟΧΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

73 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων Λ. Χ. Φ. 
Λάρνακα/
Αραδίππου γραφεία 1316     1316 3/12/2013 7+7 2/12/2027 14 94.752,00 ΌΧΙ 6 ναι ΌΧΙ   571.968,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τη περίοδο 
1/12/2017 μέχρι 2/12/2019 ΟΧΙ 

74 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων 

Σύνδεσμος 
Αγελαδοτρόφων 

Αθηαίνου 
Λάρνακα/
Αραδίππου γραφεία 35   2 αρ. 35 1/9/2016 5+2+2 1/9/2025 9 1.332,00 ΌΧΙ 3,17 ναι ΌΧΙ   3.396,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τη περίοδο 

1/9/2016 μέχρι 31/8/22019, χωρίς 
να λήφθούν υπόψη 

διαφοροποιήσεις καθότι  
δεν καθορίζονται ΟΧΙ 

75 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων Α. Τ. Κίτι γραφεία 36     36 1/9/2016 5+2+2 1/9/2025 9 1.440,00 ΌΧΙ 3,33 ναι ΌΧΙ       

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τη περίοδο 

1/9/2016 μέχρι 31/8/22019, χωρίς 
να λήφθούν υπόψη 

διαφοροποιήσεις καθότι  
δεν καθορίζονται ΟΧΙ 

76 

Συμβούλιο 
Αποχε-

τεύσεως 
Λάρνακας 

Υπουργός 
Εσωτερικών Λάρνακα            14/4/1992 33 13/4/2025 33                 

Δεν έχει επισυναφθεί η σχετική 
σύμβαση ως εκ τούτου δεν μπορούν 

να κατγραφούν άλλα στοιχεία ΟΧΙ 

77 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων 
Υπουργός 

Εσωτερικών 
Δρομο-
λαξιά γραφεία 112     112 1/9/2007 3+ ανοικτή 

ανοι-
κτό 205,12 ΌΧΙ 0,15 ναι ΌΧΙ   2.461,53 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τη περίοδο 

1/9/2007 μέχρι 31/8/2019, χωρίς να 
λήφθούν υπόψη διαφοροποιήσεις 

καθ'ότι δεν διασαφηνίζονται 
 (παρ.39α) ΟΧΙ 

78 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων Υπουργός Άμυνας Ορμήδια         
6885

0 1/1/2018   31/12/2022   1,00               Πρόκειται για συμβολικό ενοίκιο    

79 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων Υπουργός Άμυνας Ορμήδια         297 1/6/2017   31/5/2022 5 110,00           550,00     ΟΧΙ 

80 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων Σ. Γ. Λάρνακα αποθήκες       

2 
δεκ+9

58 
ΤΜ 1/9/2016 5+2+2 1/9/2025 9 307,55 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   922,65 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τα 3 πρώτα έτη 
ενοικίασης ήτοι μέχρι 30/8/2019   

81 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων 

Y.K.IOANNOY 
CONSTRUCTIONS 

LTD Λεμεσός γραφεία     60 αρ.     10+10+10         11,6           

Στο συμβόλαιο αναφέρεται μόνο 
τιμή μονάδος /ΤΜ, χωρίς να 

καταγράφονται τα τετραγωνικά 
μέτρα.. Αναφέρεται ότι αυτά θα 

καταμετρηθούν από το ΤΔΕ ΝΑΙ 

82 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων 
Υπουργός 

Εσωτερικών Αυδήμου γραφεία       35 1/10/1996 1+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 205,12 ΌΧΙ 0,48 όχι     4.717,76 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τη περίοδο  

μέχρι 3ο/9/2019 ΟΧΙ 

83 
Αρχή 

Ηλεκτρισμού 
Υπουργείο 

Εσωτερικών 
Κάτω 

Πολεμίδια γη       24 3/1/2013 33 2/1/2046 33 650,00 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   1.950,00     ΟΧΙ 

84 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων 
Υπουργός 

Εσωτερικών Πάφος γη         1/3/1999 1+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 34,18 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   683,76   

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τη περίοδο  

μέχρι 1/3/2019 ΟΧΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

85 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων 
Υπουργός 

Εσωτερικών Μανδριά γη       

2,5 
σκά-
λες 1/1/1993 1+ ανοικτή 

ανοι-
κτό 341,88 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   8.888,88   

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τη περίοδο  

μέχρι 1/1/2019 ΟΧΙ 

86 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων 
MARIA ROSSIDOU 
ENTERPRISES LTD 

Πόλη 
Χρυσοχούς γραφεία 185   10 αρ. 185 1/6/2015 3+2 1/6/2020 5 6.600,00 ΌΧΙ 2,97 όχι ΌΧΙ 3.000,00 33.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ     

87 

Β Διευθυντή 
Αρδευτικού 

Έργου 
Πάφου 

Υπουργός 
Εσωτερικών Πάφος αποθήκες       10703 29/6/2009 1 ανοικτή 

ανοι-
κτό 34,17 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   341,70   

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τη περίοδο  

μέχρι 28/6/2019 ΟΧΙ 

88 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων 
Υπουργός 

Εσωτερικών 
Πόλη 

Χρυσοχούς γη       16054 2/4/1991 20+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 8,54 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   153,72   

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τη περίοδο  

μέχρι 1/4/2019 ΟΧΙ 

89 

Τμήμα 
Γεωλογικής 

Επισκόπισης 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΤΟΒΟΛΟΥ ΛΤΔ Λευκωσία γραφεία 3207 105 29 αρ. 3312 1/6/2015 2+2+2 31/5/2021 6 228.000,00 ΌΧΙ 5,737 ναι ΌΧΙ   1.368.000,00 ΝΑΙ 

Η σύμβαση αυτή αποτελεί συνέχεια 
προηγούμενης σύμβασης που 
υπεγράφη το  16/10/1995 για 
ανέγερση και ενοικίαση της 

οικοδομής. Με την προηγούμενη 
σύμβαση πληρώθηκε ενοίκιο ύψους 

1.781.907,6 ευρω. 
(σύνολο3.167.907,6) ΟΧΙ 

90 

Τμήμα 
Γεωλογικής 

Επισκόπισης Ε. Τ. Λευκωσία 
χώρος 

στάθμευσης.     800ΤΜ   1/3/2015 1+2+2 28/2/2020 5 2.400,00 ΌΧΙ 0,25 ναι ΌΧΙ   12.000,00   
Αφορά ενοικίαση οικοπέδου για 

χώρους στάθμευσης ΟΧΙ 

91 

Τμήμα 
Μετεωρο-

λογίας 
Athos Development 

Ltd Λευκωσία γραφεία 716+112   15 αρ. 828 1/1/2018 2+2+2 31/12/2023 6 75.513,60 ΌΧΙ 7,6 ναι ΌΧΙ   453.078,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τη περίοδο από 

1/1/2018 μέχρι 31/12/2023 ΟΧΙ 

92 

Τμήμα 
Γεωλογικής 

Επισκόπισης 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΤΟΒΟΛΟΥ ΛΤΔ                                     Είναι η ίδια σύμβαση με αριθμό 89 ΟΧΙ 

93 

Ινστιτούτο 
Γεωργικών 
Ερευνών 

Υπουργός 
Εσωτερικών Τόχνη 

γη, πειρ. 
Καλ.       106417 1/2/2009 3 + ανοικτή 

ανοι-
κτό 10,00 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   100,00   

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για τη περίοδο από 

1/2/1009 μέχρι 1/2/2019 χωρίς 
αυξήσεις ( παρ. 3α)   

94 

Ινστιτούτο 
Γεωργικών 
Ερευνών Υπουργός Άμυνας 

Ξυλο-
τύμπου γη       

10,65 
δεκ. 1/9/2012 1+ ανοικτή 

ανοι-
κτό 167,48 ΌΧΙ     ΌΧΙ         ΟΧΙ 

95 

Ινστιτούτο 
Γεωργικών 
Ερευνών 

Υπουργός 
Εσωτερικών 

Πόλη 
Χρυσοχούς γεωργική γη       24750 7/9/2009 1+ ανοικτή 

ανοι-
κτό 123,03 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   1.230,00     ΟΧΙ 

96                                             

97 

Τμήμα 
Αλιείας και 
θαλάσσιων 

Έργων 
arizona trading co. 

ltd Λευκωσία         2550                         

Πρόκειται για το συμβόλαιο 
υπαριθμό 46 μέρος του οποίου 

αφορά το Τμήμα Αλιείας   
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

98 

Τμήμα 
Αλιείας και 
θαλάσσιων 

Ερευνών 
E.S.D ALLFREIGHT 

HOLDING LTD Λεμεσός γραφεία 203   14αρ. 203 1/1/2015 2+2+2 31/12/2020 6 15.000,00 ΌΧΙ 6,1576 ναι ΌΧΙ   90.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για όλη την εξαετή 

περίοδο χωρίς αύξηξση καθότι δεν 
καθορίζεται αν δόθηκε και πόση ΝΑΙ 

99 

Τμήμα 
Αλιείας και 
θαλάσσιων 

Ερευνών 
E.S.D. Alfreight 

Kirzis Logistics ltd Λεμεσός αποθήκη   700 10 αρ. 900 1/1/2016 1+2+2 31/12/2020 5 44.100,00 ΌΧΙ 5.25 ναι ΌΧΙ   220.500,00 ΝΑΙ 
ψηλό ενοίκιο για  

αποθηκευτικό χώρο ΝΑΙ 

100 

Τμήμα 
Αλιείας και 
θαλάσσιων 

Ερευνών Σ. Χ. Τ. Πάφος γραφεία 104       1/11/2006 3+2+2 30/10/2013 7 9.230,76 ΝΑΙ 7,4 ναι ΜΕΙΩΣΗ   149.584,56 ΑΓΝΩΣΤΟ   ΝΑΙ 

101 

Τμήμα 
Αλιείας και 
θαλάσσιων 

Ερευνών 
Υπουργός 

Εσωτερικών Λάρνακα 
ανοικτός 

χώρος       1800 1/8/2018 1+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 200,00 ΌΧΙ   όχι     200,00   

Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 
υπολογίστηκε για ένα έτος ήτοι 

μέχρι 30/7/2019 ΟΧΙ 

102 

Τμήμα 
Περιβάλ-

λοντος 
EVMANIC ESTATES 

LTD Λευκωσία γραφεία 1146 88 30 αρ. 1154 15/3/2007 10+2+2+2 15/3/2023 16 101.259,48 ΌΧΙ 7,18 γρ. ναι ΜΕΙΩΣΗ   1.329.955,00 ΝΑΙ 
Το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο 

υπολογίστηκε  μέχρι 1/3/2019/2019 ΟΧΙ 

103 

Τμήμα 
Περιβάλ-

λοντος Α. Δ. Λευκωσία στάθμευση     567ΤΜ 567 15/12/2016 2,25+2+2 14/3/2023 6,25 4.800,00 ΌΧΙ 0,7 ναι ΌΧΙ   30.000,00     ΟΧΙ 

104 

Τμήμα 
Γεωλογικής 

Επισκόπισης 
CCSRE REAL ESTATE 

COMPANY LTD Λευκωσία στάθμευση   105   3312   2 31/5/2021               228.800,00   

Το συμβόλαιο αυτό αποτελεί αίτημα 
για ανανέωση του συμβολαίου  

με αρ. 89   

105 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων Λ. Χ. Φ.             15/2/2016   2/12/2027 11 1.980,00   6       21.780,00   

Πρόκειται για αυξηση των εμβαδών 
του Συμβολαίου με αρ.73 με την ίδια 

τιμή του συμβολαίου. Πρόσθετα 
330ΤΜ ΟΧΙ 

106                                         

Πρόκειται για το Συμβόλαιο 
υπαριθμό 81 μέρος του οποίου θα 

δοθεί στο Κ.Υ.Ε Γερμοσόγιας-
Πολεμιδιών και στο Τμήμα 

Περιβάλλοντος ΟΧΙ 

107 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 

και 
Δημοσίας 

Τάξεως Δήμος Λεμεσού Λεμεσός στάθμευση     2 αρ.   4/1/2013       1.008,00 ΝΑΙ         7.056,00   

Δεν υπάρχει συμβόλαιο αλλά 
έγκριση μόνο του Υπ. Οικ.. Το 

ενοίκιο υπολογίστικε από 1/1/2013 
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

108 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 

και 
Δημοσίας 

Τάξεως Α. Σ. Λευκωσία στάθμευση     620   1/8/2002 1+1+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 205,12 ΌΧΙ 0,33 8%     3.714,00   

Το ενδ. Συν. Εν. υπολογίστηκε 
 μέχρι 1/8/2019 ΟΧΙ 

109 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 

και 
Δημοσίας 

Τάξεως 
Π.ΜΟΥΣΟΥΛΙΔΗΣ & 

ΥΙΟΣ ΛΤΔ Λευκωσία γραφεία 197 20βερ. 3αρ. 227 1/9/2018 3+2+2 31/8/2025 7 9.600,00 ΌΧΙ 4,06 8% ΌΧΙ   67.200,00 ΑΓΝΩΣΤΟ   ΟΧΙ 

110 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 

και 
Δημοσίας 

Τάξεως 

HAJIOBAIDULLAH 
SADER KHAIL 

IMPROVIA REAL 
ESTATES DEV.LTD Λευκωσία γραφεία 3892   43 αρ 3892 22/11/2018 3+5 21/11/2026 8 200.000,00 ΌΧΙ 4,28 ναι ΌΧΙ   1.600.000,00 ΝΑΙ 

Για τον υπολογισμό του μηνιαίου 
ενοικίου ανά ΤΜ λήφθηκε υπόψη το 

συνολικό εμβαδόν στο οποίο 
περιλαμβάνονται και οι υπόγιοι 

χώροι στάθμευσης ΟΧΙ 

111 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 

και 
Δημοσίας 

Τάξεως 
Ι.Π.Κ. ΗΧΟΚΙΝΗΣΗ 

ΛΤΔ Λευκωσία 

αποθη-
κευτικός 

χώρος   350     1/5/2005 7+2 30/4/2014 14 14.358,97 ΌΧΙ 3,41 8% ΌΧΙ   224.821,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Για το υπολογισμό του ενδ. συν.εν. 
λήφθηκαν υπόψη οι αυξήσεις της 

πρώτης επταετίας ΝΑΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

112 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 

και 
Δημοσίας 

Τάξεως Ά. Τ. Λευκωσία 

αποθη-
κευτικός 

χώρος   795     1/11/2007 3+2+2 30/10/2014 12 30.769,23 ΝΑΙ 3,22   ΌΧΙ   369.228,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το συν.εν.ενοικ. υπολογίστηκε μέχρι 
30/10/2019 χωρίς να ληφθούν 

υπόψη αυξήσεις καθότι δεν 
διευκρινίζονται ΝΑΙ 

113 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 

και 
Δημοσίας 

Τάξεως Χ., Ζ.,Ασπρίδης Λτδ Λευκωσία γραφεία 350     350 1/6/1996 2+2+2 30/5/2002 22 25.116,00 ΝΑΙ 5,98 14% ΌΧΙ   622.876,00 
ΠΕ  ΜΕ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Το συν.εν.ενοικ. υπολογίστηκε μέχρι 
30/5/2019 λαμβάνοντας υπόψη μία 

αύξηση 14% την πρώτη διετία ΝΑΙ 

114 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 

και 
Δημοσίας 

Τάξεως Χ., Ζ.,Ασπρίδης Λτδ Λευκωσία 

αποθη-
κευτικός 

χώρος         21/11/1977 3+3 20/11/1983 42 3.282,12 ΝΑΙ           ΑΓΝΩΣΤΟ 

Τα συμβόλαια με αρ. 114, 
114α,114β,114γ είναι πολύ παλιά 
και δεν διαφαίνεται αν ισχύουν 
μέχρι σήμερα . Εισηγούμαι όπως 

ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία ΝΑΙ 

114α 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 

και 
Δημοσίας 

Τάξεως Χ., Ζ.,Ασπρίδης Λτδ Λευκωσία γραφεία         21/11/1978 3+3 20/11/1984 41 820,00 ΝΑΙ   ναι ΌΧΙ     ΑΓΝΩΣΤΟ     

114β 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 

και 
Δημοσίας 

Τάξεως Χ., Ζ.,Ασπρίδης Λτδ Λευκωσία γραφεία         21/1/1979 3+3 20/1/1985 40 923,07 ΝΑΙ   ναι ΌΧΙ     ΑΓΝΩΣΤΟ     

114γ 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 

και 
Δημοσίας 

Τάξεως Χ., Ζ.,Ασπρίδης Λτδ Λευκωσία γραφεία         1/6/1990 4+2+2 30/5/1998 39 7.521,36 ΝΑΙ   ναι ΌΧΙ     ΑΓΝΩΣΤΟ     

115 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 

και 
Δημοσίας 

Τάξεως 

Κυριάκου 
Παπαβασιλείου, 

Εστέιτς Λτδ Λευκωσία 

αποθη-
κευτικός 

χώρος         1/6/2001 5+2 30/5/2018 18 17.435,89 ΝΑΙ   7% ΌΧΙ   332.153,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το συν.εν.ενοικ. υπολογίστηκε μέχρι 
30/5/2019 λαμβάνοντας υπόψη μία 

αύξηση 7% την πρώτη τριετία ΟΧΙ 

116 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 

και 
Δημοσίας 

Τάξεως Α. Χ. Λευκωσία 

αποθη-
κευτικός 

χώρος         30/10/1995 3+2+2+2+2 29/19/2006 24 8.205,12 ΝΑΙ   8% ΌΧΙ   210.704,00 ΑΓΝΩΣΤΟ   ΟΧΙ 

117 
Αρχηγός 

Αστυνομίας 

Συμβούλιο 
Βελτιώσεως 
Κακοπετριάς 

Κακο-
πετριά γραφεία         1/7/1988 5+1 30/6/1994 31 1.538,46 ΝΑΙ   όχι ΌΧΙ   47.678,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν παρέχονται πληροφορίες για 
ανανέωση του Συμβολαίου   

118 
Αρχηγός 

Αστυνομίας Α. Π. Φ. 

Καλό 
Χωριό 

Λεμεσού γραφεία         3/9/2010 2+2+ ανοικτή 9 4.800,00 ΌΧΙ   όχι ΜΕΙΩΣΗ   39.990,00 ΑΓΝΩΣΤΟ   ΟΧΙ 

119 
Αρχηγός 

Αστυνομίας Ν.Ν, Λευκωσία γραφεία 156       1/3/2006 2+ ανοικτή 13 2.707,69 ΌΧΙ 1,44 όχι ΌΧΙ   35.191,00 ΑΓΝΩΣΤΟ   ΟΧΙ 

120 
Αρχηγός 

Αστυνομίας 
PONTIS 

DEVELOPMENTS LTD Λευκωσία γραφεία 903 18 ναι 1127 19/10/2010 10+5 18/10/2025 15 129.204,00 ΌΧΙ 9,55 8% ΜΕΙΩΣΗ 60.000,00 928.872,00 ΟΧΙ   ΟΧΙ 

121 
Αρχηγός 

Αστυνομίας Α. Π. Φ Πισσούρι γραφεία         1/12/2008 1+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 6.258,60 ΌΧΙ   όχι ΜΕΙΩΣΗ   65.613,00 ΑΓΝΩΣΤΟ   ΟΧΙ 

122 
Αρχηγός 

Αστυνομίας TRANS VIDEO LTD Λευκωσία γραφεία         28/6/2006 7+2 28/6/2020 14 86.153,84 ΌΧΙ   όχι ΜΕΙΩΣΗ   1.088.627,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Έγινε επαναδιαπραγμάτευση με 
ανανέωση μέχρι27/6/2020. Το εν. 

συν. εν. υπολογίστηκε μέχρι 
28/6/2020 ΟΧΙ 

123 
Αρχηγός 

Αστυνομίας Ά. Α. Γ. Δερύνια γραφεία         1/3/2009 2+2+2 28/2/2016 9 8.016,54 ΝΑΙ   όχι ΜΕΙΩΣΗ   95.841,27 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το συν.εν.ενοικ. υπολογίστηκε μέχρι 
31/12/2019 και αφορά και τα δύο 

συμβόλαια ήτοι Α/Α 123 και Α/Α 124 ΟΧΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

124 
Αρχηγός 

Αστυνομίας Ά. Α. Γ. Δερύνια γραφεία 40       1/3/2009 2+2+2 28/2/2016 9 2.034,44 ΝΑΙ 4,23 όχι ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το συν.εν.ενοικ. υπολογίστηκε μέχρι 
31/12/2019 και αφορά και τα δύο 

συμβόλαια ήτοι Α/Α 123 και Α/Α 124 ΟΧΙ 

125 
Αρχηγός 

Αστυνομίας Α. Π. Λατσια γραφεία         22/1/2007 7+2+2 21/1/2018 12 12.307,69 ΝΑΙ   7% ΜΕΙΩΣΗ   154.376,00 ΝΑΙ 
Το συν.εν.ενοικ. υπολογίστηκε  

μέχρι 30/9/2019 ΟΧΙ 

126 
Αρχηγός 

Αστυνομίας 

NICOLAIDES&KOUN
TOURIS METAL CO 

LTD Λατσια 
γραφεία και 

αποθήκες 2120   1772TM 3892 14/4/2010 10+5+ 13/4/2025 15 276.000,00 ΌΧΙ 7,2 7% ΜΕΙΩΣΗ 110.000,00 2.229.500,00 

ΠΙΣΤΟΠΟΙ
ΗΤΙΚΟ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΜΗ 

ΕΞΟΥΣΙΟ-
ΔΟΤΗ-

ΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το συν.εν.ενοικ. υπολογίστηκε  
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

127 
Αρχηγός 

Αστυνομίας 

Συνεργατικό 
Ταμιευτήριο 

Αστυν.Κύπρου Λτδ Λευκωσία γραφεία     2 αρ.   17/10/2003 2+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 16.416,00 ΌΧΙ 3,42 όχι ΜΕΙΩΣΗ   274.475,52 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το συν.εν.ενοικ. υπολογίστηκε  
μέχρι 16/10/2019 ΟΧΙ 

128 
Αρχηγός 

Αστυνομίας Μ. Α. Δ. Πεδουλάς αποθήκη         1/1/2010 2+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 701,20 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   7.012,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το συν.εν.ενοικ. υπολογίστηκε  
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

129 
Αρχηγός 

Αστυνομίας Ν. Ε. Ζ. 
Κάτω 

Πύργος αποθήκη         1/4/2010 2+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 7.144,18 ΌΧΙ   7% ΜΕΙΩΣΗ   62.504,70 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το συν.εν.ενοικ. υπολογίστηκε  
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

130 
Αρχηγός 

Αστυνομίας 
Δ.Νικολάου&Υιοί 

Λτδ Λεμεσός γραφεία 1188   40 αρ.   8/7/2011 5+2+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 169.128,00 ΌΧΙ 11,86 8% ΜΕΙΩΣΗ   1.174.098,00 ΟΧΙ 

Το συν.εν.ενοικ. υπολογίστηκε μέχρι 
31/12/2019. Το ενοίκιο είναι σχετικά 

ψηλό. ΝΑΙ 

131 
Αρχηγός 

Αστυνομίας 

Οικοδομικές 
Επιχειρήσεις 

Φραγκόπουλος 
ΛΤΔ. Λευκωσία γραφεία 1357       12/7/2010 2+2 31/12/2016 6,5 135.038,84 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   όχι ΜΕΙΩΣΗ   1.029.247,20 ΟΧΙ 

Το συν.εν.ενοικ. υπολογίστηκε  
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

132 
Αρχηγός 

Αστυνομίας Π. Α. Λευκωσία γραφεία 1061   1580ΤΜ 2641 2/10/2008 9+5 2/10/2022 14 107.578,68 ΌΧΙ 
6,69 

γρ+0,51χ.στ. 7%     1.105.987,40 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το συν.εν.ενοικ. υπολογίστηκε  

μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

133 
Αρχηγός 

Αστυνομίας Χ. Ι. Κλήρου γραφεία 110     110 1/1/2009 2+2   10 8201,28 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 6,21 7% ΜΕΙΩΣΗ   80.284,80 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το συν.εν.ενοικ. υπολογίστηκε  
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

134 
Αρχηγός 

Αστυνομίας Σ. Χ. Παναγιά γραφεία         1/2/2006     13 3.076,92 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   όχι ΜΕΙΩΣΗ   38.322,39 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το συν.εν.ενοικ. υπολογίστηκε  
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

135 
Αρχηγός 

Αστυνομίας Κ. Ι. 
Κάτω 

Λακατάμια αποθήκες   1725   1725 1/11/2007 7+ ανοικτή 12 70.736,10 ΌΧΙ 3,42 7% ΜΕΙΩΣΗ   801.341,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το συν.εν.ενοικ. υπολογίστηκε  

μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

136 
Αρχηγός 

Αστυνομίας 
F&K NICOLAOU 

ESTATES LTD Πάφος γραφεία 447   10 αρ. 447 9/6/2006 10+ ανοικτή 13 36.674,92 ΌΧΙ 6,83 7% ΜΕΙΩΣΗ   464.916,78 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το συν.εν.ενοικ. υπολογίστηκε  

μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

137 
Αρχηγός 

Αστυνομίας 

A.COSTAPPIS 
IMPORTS- EXPORTS 

LTD Λευκωσία γραφεία 904   10 αρ. 904 7/6/2008 7+ ανοικτή 11 83.520,00 ΌΧΙ 7,7 7% ΜΕΙΩΣΗ   855.751,20 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το συν.εν.ενοικ. υπολογίστηκε  

μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

138 
Αρχηγός 

Αστυνομίας 
Υπουργός 

Εσωτερικών 
Κάτω 

Πολεμίδια           1/12/2003 3+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 41,25 ΌΧΙ   7% ΌΧΙ   882,00     ΟΧΙ 

139 
Αρχηγός 

Αστυνομίας Ο. Α. 
Αστρο-
μερίτη οικόπεδο         3/3/1986 5+5 3/3/1996 43   ΝΑΙ     ΌΧΙ   10.290,00     ΟΧΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

140 
Αρχηγός 

Αστυνομίας Αρχή Λιμένων Πάφος γραφεία         1/1/2008   31/12/2016   28.425,00           94.086,75   
Το ποσό άδειας χρήσης 

υπολογίστηκε μέχρι31/12/2016 ΟΧΙ 

141 
Αρχηγός 

Αστυνομίας Αρχή Λιμένων Λατσι  γραφεία         1/1/2011 3     9.455,00               
Το ποσό άδειας χρήσης 

υπολογίστηκε μέχρι31/12/2013 ΟΧΙ 

142 
Αρχηγός 

Αστυνομίας Αρχή Λιμένων Λάρνακα γραφεία         1/6/2005 9+9     28.205,12     10% ΌΧΙ   516585,16   
Το ποσό άδειας χρήσης 

υπολογίστηκε μέχρι31/5/2020 ΝΑΙ 

143 
Αρχηγός 

Αστυνομίας Αρχή Λιμένων Πάφος αποθήκες   30     1/2/2007 9+9 31/12/2025   5.921,36   21,9 10% ΌΧΙ   87.892,60   
Το ποσό άδειας χρήσης 

υπολογίστηκε μέχρι31/12/2020 ΝΑΙ 

144 
Αρχηγός 

Αστυνομίας Αρχή Λιμένων Λάρνακα γραφεία         15/3/2008 33+ 14/3/2041   3.800,00     10% ΌΧΙ   100.582,00   
Το ποσό άδειας χρήσης 

υπολογίστηκε μέχρι31/12/2022 ΟΧΙ 

145 

Πυροσβε-
στική Υπ. 
Κύπρου 

Υπουργός 
Εσωτερικών Κοφίνου γη       8054 1/8/2004 3+ ανοικτή 

ανοι-
κτό 964,10     7% ΌΧΙ   17.650,61   

Το ποσό του μισθώματος 
υπολογίστηκε μέχρι 1/8/2019 ΟΧΙ 

146 

Πυροσβε-
στική Υπ. 
Κύπρου 

Υπουργός 
Εσωτερικών 

Χοιρο-
κοιτία γη       2933 1/11/2014 3+1+ ανοικτή 

ανοι-
κτό 500,00     όχι ΌΧΙ   2.500,00   

Το ποσό του μισθώματος 
υπολογίστηκε μέχρι 30/10/2019 ΟΧΙ 

147 

Πυροσβε-
στική Υπ. 
Κύπρου 

RENE PROPERTY 
MANAGEMENT LTD Γέρι 

Γραφεία/ 
αποθήκες 88 1090   1178 1/1/2014 3 31/12/2016 8 50.000,00   3,53   ΜΕΙΩΣΗ   390.000,00 ΝΑΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε για την 
περίοδο 1/1/2014 μέχρι 

30/6/2021.Φαίνεται να υπήρχε 
προηγούμενο συμβόλαιο για το 

οποίο δεν στάληκαν στοιχεία. Επίσης 
δεν διευκρινίζεται αν εγγρίθηκε η 

ανανέωση μέχρι 2021 ΟΧΙ 

148 

Υπουργείο 
Ενέργειας, 
Εμπορίου 

και 
Βιομηχανίας 

Ακίτητα Γιάννης 
Κορομίας Λτδ Λευκωσία γραφεία         1/3/2004 8+7 28/2/2019 15 188.965,81 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   10% ΜΕΙΩΣΗ   2.996.860,40 ΝΑΙ   ΝΑΙ 

149 

Υπουργείο 
Ενέργειας, 
Εμπορίου 

και 
Βιομηχανίας Φ. Α. Λευκωσία γραφεία 300   2 αρ. 300 8/1/2015 2+2+2 7/1/2020 6 24.000,00 ΌΧΙ 6,66 0-8% ΌΧΙ   144.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε για την 
περίοδο 8/1/2015 μέχρι 7/1/2020, 

χωρίς να υπολογιστεί αύξηση 
καθ'ότι δεν διευκρινίζεται αν δόθηκε ΟΧΙ 

150 

Υπουργείο 
Ενέργειας, 
Εμπορίου 

και 
Βιομηχανίας 

Sunfresh Bakeries 
Ltd Λεμεσό γραφεία       320 1/12/2005 3+4 1/12/2012 7 22.564,10 ΝΑΙ 5,87 7% ΜΕΙΩΣΗ   351.998,15 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε για την 
περίοδο 1/12/2005 μέχρι 

1/3/2019.Δεν αναφέρεται εάν το 
συμβόλαιο ανανεώθηκε ΝΑΙ 

151 

Υπουργείο 
Ενέργειας, 
Εμπορίου 

και 
Βιομηχανίας Μ. Ν. Λευκωσία γραφεία 489   5 αρ 489 3/10/2016 3+2+2 3/10/2023 7 50.523,48 ΌΧΙ 8,61 0-8% ΌΧΙ   151.570,44 ΝΑΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε για την 
περίοδο 3/10/2016 μέχρι 3/10/2019 

χωρίς αύξηση ΟΧΙ 

152 

Υπουργείο 
Ενέργειας, 
Εμπορίου 

και 
Βιομηχανίας Έ. Π. Λευκωσία γραφεία 476   5 αρ. 476 3/10/2016 3+2+2 3/10/2023 7 49.200,00 ΌΧΙ 8,61 0-8% ΌΧΙ   147.600,00 ΝΑΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε για την 
περίοδο 3/10/2016 μέχρι 3/10/2019 

χωρίς αύξηση ΟΧΙ 

153 

Υπουργείο 
Ενέργειας, 
Εμπορίου 

και 
Βιομηχανίας 

Ιερά Μητρόπολη 
Λεμεσού Λεμεσός γραφεία         15/1/1979 1+1+2 14/1983 40 2.358,97 ΝΑΙ   όχι ΌΧΙ   94.358,80 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν,συν, εν. υπολογίστηκε για 
περίοδο 40 ετών χωρίς αύξηση ΝΑΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

154 

Υπουργείο 
Ενέργειας, 
Εμπορίου 

και 
Βιομηχανίας Κ. Γ. Πάφος γραφεία 58   5 αρ.   31/10/2016 5+2+2 30/10/2025 9 6.360,00 ΌΧΙ 9,13 0-8% ΌΧΙ   19.080,00 ΝΑΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
31/10/2016 μέχρι 30/10/2019 ΟΧΙ 

155 

Υπουργείο 
Ενέργειας, 
Εμπορίου 

και 
Βιομηχανίας Κ. και Μ. Φ. Λευκωσία 

χώρος 
στάθμευσης     1472ΤΜ 1472 1/7/2015 2+2+2 30/6/2021 6 710,00 ΌΧΙ   0-8% ΌΧΙ   2.840,00   

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/7/2015 μέχρι 30/6/2019 ΟΧΙ 

156 

Υπουργείο 
Ενέργειας, 
Εμπορίου 

και 
Βιομηχανίας  Α. Χ. Λευκωσία 

χώρος 
στάθμευσης     1200   1/7/2017 2+2+2 30/6/2023 6 540,00 ΌΧΙ   0-8% ΌΧΙ   1.040,00   

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/7/2017 μέχρι 30/6/2019 ΟΧΙ 

157 

Υπουργείο 
Ενέργειας, 
Εμπορίου 

και 
Βιομηχανίας Κ. Θ. Λευκωσία 

χώρος 
στάθμευσης     1793   1/7/2015 2+2+2 30/6/2021 6 1.700,00 ΌΧΙ   4% ΌΧΙ   6.800,00   

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/7/2015 μέχρι 30/6/2019 ΟΧΙ 

158 

Υπουργείο 
Ενέργειας, 
Εμπορίου 

και 
Βιομηχανίας Α. Δ. και Σ. Δ. Λευκωσία 

χώρος 
στάθμευσης     518   1/8/2017 2+2+2 31/7/2023 6 3.000,00 ΌΧΙ 0,48 0-8% ΌΧΙ   6.000,00   

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/8/2017 μέχρι 31/7/2019. Το 
ενοίκιο φαίνεται πολύ ψηλό ΝΑΙ 

159 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

Ταμείο Προνοίας 
Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας Λευκωσία γραφεία     1 αρ   1/2/1997 2+2 31/1/2001 22 4.635,89 ΝΑΙ   10% ΌΧΙ   111.261,36 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/2/1997 μέχρι 31/1/2019. επειδή 
όμως είναι μακροχρόνια ενοικίαση 

χωρίς αναφορές για μελλοντικές 
αυξήσεις ενδεχομένως να μην 

ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα ΝΑΙ 

160 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

Ταμείο Προνοίας 
Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας Λευκωσία γραφεία     2 αρ.   1/6/1998 3+3 30/5/2004 21 13.435,89 ΝΑΙ   ναι ΌΧΙ   282.153,83 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/6/1998 μέχρι 31/5/2019. επειδή 
όμως είναι μακροχρόνια ενοικίαση 

χωρίς αναφορές για μελλοντικές 
αυξήσεις ενδεχομένως να μην 

ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα ΝΑΙ 

161 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

Ταμείο Προνοίας 
Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας Λευκωσία γραφεία     1 αρ   1/6/1999 3+3 31/5/2005 20 2.461,53 ΝΑΙ   ναι ΌΧΙ   49.230,76 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/6/1999 μέχρι 31/5/2019. επειδή 
όμως είναι μακροχρόνια ενοικίαση 

χωρίς αναφορές για μελλοντικές 
αυξήσεις ενδεχομένως να μην 

ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα ΝΑΙ 

162 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

Ταμείο Προνοίας 
Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας Λευκωσία γραφεία     2 αρ.   1/12/2000 3+3 1/12/2006 19 10.871,79 ΝΑΙ   ναι ΌΧΙ   206.564,08 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/12/2000 μέχρι 31/12/2019. επειδή 
όμως είναι μακροχρόνια ενοικίαση 

χωρίς αναφορές για μελλοντικές 
αυξήσεις ενδεχομένως να μην 

ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα ΝΑΙ 

163 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

Ταμείο Προνοίας 
Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας Λευκωσία γραφεία     1 αρ   1/6/2001 3+3 31/5/2007 18 5.292,30 ΝΑΙ   ναι ΌΧΙ   95.261,53 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/6/2001 μέχρι 31/5/2019. επειδή 
όμως είναι μακροχρόνια ενοικίαση 

χωρίς αναφορές για μελλοντικές 
αυξήσεις ενδεχομένως να μην 

ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα ΝΑΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

164 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

Ταμείο Προνοίας 
Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας Λευκωσία γραφεία     2 αρ.   1/9/2001 3+3 31/8/2007 19 7.384,65 ΝΑΙ   ναι ΌΧΙ   140.307,69 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/9/2001 μέχρι 31/8/2019. επειδή 
όμως είναι μακροχρόνια ενοικίαση 

χωρίς αναφορές για μελλοντικές 
αυξήσεις ενδεχομένως να μην 

ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα ΝΑΙ 

165 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

Ταμείο Προνοίας 
Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας Λευκωσία γραφεία         1/1/2002 3+3 31/12/2007 19 2.666,66 ΝΑΙ   ναι ΌΧΙ   50.666,66 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/1/2002 μέχρι 31/12/2019. επειδή 
όμως είναι μακροχρόνια ενοικίαση 

χωρίς αναφορές για μελλοντικές 
αυξήσεις ενδεχομένως να μην 

ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα ΝΑΙ 

166 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

Ταμείο Προνοίας 
Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας Λευκωσία γραφεία     2 αρ   1/2/2002 3+3 31/1/2007 17 10.666,66 ΝΑΙ   ναι ΌΧΙ   181.333,32 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/2/2002 μέχρι 31/1/2019. επειδή 
όμως είναι μακροχρόνια ενοικίαση 

χωρίς αναφορές για μελλοντικές 
αυξήσεις ενδεχομένως να μην 

ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα ΝΑΙ 

167 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

Ταμείο Προνοίας 
Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας Λευκωσία γραφεία     1 αρ   1/8/2002 3+3 31/7/2008 17 6.153,84 ΝΑΙ   ναι ΌΧΙ   104.615,38 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/8/2002 μέχρι 31/7/2019. επειδή 
όμως είναι μακροχρόνια ενοικίαση 

χωρίς αναφορές για μελλοντικές 
αυξήσεις ενδεχομένως να μην 

ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα ΝΑΙ 

168 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

Ταμείο Προνοίας 
Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας Λευκωσία γραφεία     3 αρ   1/10/2000 3+3 30/9/2006 19 15.384,61 ΝΑΙ   ναι ΌΧΙ   292.309,59 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/10/2000 μέχρι 30/9/2019. επειδή 
όμως είναι μακροχρόνια ενοικίαση 

χωρίς αναφορές για μελλοντικές 
αυξήσεις ενδεχομένως να μην 

ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα ΝΑΙ 

169 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

Ταμείο Προνοίας 
Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας Λευκωσία γραφεία         1/12/1991 4+2 30/11/1997 28 53.230,76 ΝΑΙ   ναι ΌΧΙ   1.639.794,80 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/12/1991 μέχρι 30/11/2019. επειδή 
όμως είναι μακροχρόνια ενοικίαση 

χωρίς αναφορές για μελλοντικές 
αυξήσεις ενδεχομένως να μην 

ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα ΝΑΙ 

170 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

Ταμείο Προνοίας 
Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας Λευκωσία γραφεία     2αρ   1/8/1992 4+2 31/7/1998 27 11.282,05 ΝΑΙ   ναι ΌΧΙ   335.076,91 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/8/1991 μέχρι 31/7/2019. επειδή 
όμως είναι μακροχρόνια ενοικίαση 

χωρίς αναφορές για μελλοντικές 
αυξήσεις ενδεχομένως να μην 

ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα ΝΑΙ 

171 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

Ταμείο Προνοίας 
Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας Λευκωσία γραφεία         1/12/1992 2 30/11/1994 27 6.512,82 ΝΑΙ     ΌΧΙ   175.846,15 ΝΑΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/12/1992 μέχρι 30/11/2019. επειδή 
όμως είναι μακροχρόνια ενοικίαση 

χωρίς αναφορές για μελλοντικές 
αυξήσεις ενδεχομένως να μην 

ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα ΝΑΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

172 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

Ταμείο Προνοίας 
Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας Λευκωσία γραφεία     1 αρ   1/11/1996 2 30/10/1998 23 5.948,71 ΝΑΙ     ΌΧΙ   136.820,33 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/11/1996 μέχρι 30/10/2019. επειδή 
όμως είναι μακροχρόνια ενοικίαση 

χωρίς αναφορές για μελλοντικές 
αυξήσεις ενδεχομένως να μην 

ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα ΝΑΙ 

173 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

Ταμείο Προνοίας 
Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας Λευκωσία γραφεία     3 αρ   1/7/2003 3+3 30/6/2009 16 29.538,46 ΝΑΙ   ναι ΌΧΙ   472.615,37 ΝΑΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/7/2003 μέχρι 30/6/2019. επειδή 
όμως δεν γίνονται αναφορές για  

αυξήσεις ενδεχομένως να μην 
ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα ΝΑΙ 

174 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

Ταμείο Προνοίας 
Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας Λευκωσία γραφεία     4 αρ   1/7/2003 3+3 30/6/2009 16 10.461,53 ΝΑΙ   ναι ΌΧΙ   167.384,48 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/7/2003 μέχρι 30/6/2019. επειδή 
όμως δεν γίνονται αναφορές για  

αυξήσεις ενδεχομένως να μην 
ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα ΝΑΙ 

175 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

Ταμείο Προνοίας 
Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας Λευκωσία γραφεία         1/7/2004 3+3 30/6/2010 15 2.666,66 ΝΑΙ   ναι ΌΧΙ   39.990,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/7/2004 μέχρι 30/6/2019. επειδή 
όμως δεν γίνονται αναφορές για  

αυξήσεις ενδεχομένως να μην 
ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα ΝΑΙ 

176 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

Ταμείο Προνοίας 
Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας Λευκωσία γραφεία     2 αρ   1/10/2002 3+3 31/9/2008 17 6.564,10 ΝΑΙ   ναι ΌΧΙ   111.589,74 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/10/2002 μέχρι 30/6/2019. επειδή 

όμως δεν γίνονται αναφορές για  
αυξήσεις ενδεχομένως να μην 

ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα ΝΑΙ 

177 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

Ταμείο Προνοίας 
Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας Λευκωσία γραφεία     1 αρ   1/7/2005 3+3 30/6/2011 14 10.769,23 ΝΑΙ   ναι ΌΧΙ   150.769,22 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/7/2005 μέχρι 30/6/2019. επειδή 
όμως δεν γίνονται αναφορές για  

αυξήσεις ενδεχομένως να μην 
ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα ΝΑΙ 

178 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

Ταμείο Προνοίας 
Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας Λευκωσία 

χώρος 
στάθμευσης     33 αρ   1/8/1999 3+3 31/7/2005 20 5.415,38 ΝΑΙ     ΌΧΙ   108.307,69 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/8/1999 μέχρι 31/7/2019. επειδή 
όμως δεν γίνονται αναφορές για  

αυξήσεις ενδεχομένως να μην 
ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα ΝΑΙ 

179 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

Ταμείο Προνοίας 
Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας Λευκωσία γραφεία 139   1 αρ 139 1/4/2010 5+2+2 31/3/2019 9 15.012,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 9 ναι ΌΧΙ   135.108,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/4/2010 μέχρι 31/3/2019 χωρίς να 

υπολογιστεί αύξηση καθότι δεν 
καθ'ορίζεται ΟΧΙ 

180 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

Ταμείο Προνοίας 
Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής 
Βιομηχανίας Λευκωσία αποθήκες 167       1/6/2010 5+2+2 31/5/2019 9 15.030,00 ΌΧΙ 7,5 ναι ΌΧΙ   135.270,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε από 
1/6/2010 μέχρι 31/5/2019 χωρίς να 

υπολογιστεί αύξηση καθότι δεν 
καθ'ορίζεται.Το ενοίκιο είναι πολύ 

ψηλό για αποθήκη ΝΑΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

181 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

NICOLAIDES&KOUN
TOURIS 

(CONSTRUCTIOS) 
LTD Λευκωσία αποθήκες   2270   2270 6/12/2011 7+2+2 5/12/2022 11 102,150,00 ΌΧΙ 3,75 8% ΌΧΙ   884.569,68 ΟΧΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε  
μέχρι 5/12/2019 ΝΑΙ 

182 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη Κ. Κ. Λευκωσία γραφεία 268     268 1/3/2007 3+2+2 28/2/22014 12 27.480,00 ΝΑΙ 8,54 7% ΜΕΙΩΣΗ   361.480,96 ΝΑΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε μέχρι 
28/2/2019.Το αντίγραφο 

συμβολαίου που δόθηκε δεν είναι 
υπογεργαμμένο από τα μέρη ΝΑΙ 

183 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη Α. Κ. Λευκωσία γραφεία 124     124 1/3/2007 3+2+2 28/2/2014 12 12.708,00 ΝΑΙ 8,54 7% ΜΕΙΩΣΗ   167.164,84 ΝΑΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε μέχρι 
28/2/2019.Το αντίγραφο 

συμβολαίου που δόθηκε δεν είναι 
υπογεργαμμένο από τα μέρη ΝΑΙ 

184 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη Γ. Μ. Λευκωσία γραφεία 61     61 1/3/2007 3+2+2 28/2/2014 12 6.252,00 ΝΑΙ 8,54 7% ΜΕΙΩΣΗ   82.240,68 ΝΑΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε μέχρι 
28/2/2019.Το αντίγραφο 

συμβολαίου που δόθηκε δεν είναι 
υπογεργαμμένο από τα μέρη ΝΑΙ 

185 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη Χ. Κ. Λευκωσία γραφεία 105     105 1/3/2007 3+2+2 28/2/2014 12 10.764,00 ΝΑΙ 8,54 7% ΜΕΙΩΣΗ   141.599,30 ΝΑΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε μέχρι 
28/2/2019.Το αντίγραφο 

συμβολαίου που δόθηκε δεν είναι 
υπογεργαμμένο από τα μέρη ΝΑΙ 

186 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη Γ. Χ. Λευκωσία γραφεία 105     105 1/3/2007 3+2+2 28/2/2014 12 10.764,00 ΝΑΙ 8,54 7% ΜΕΙΩΣΗ   141.599,30 ΝΑΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε μέχρι 
28/2/2019.Το αντίγραφο 

συμβολαίου που δόθηκε δεν είναι 
υπογεργαμμένο από τα μέρη ΝΑΙ 

187 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη Χ. Τ. Λευκωσία γραφεία 144     144 1/3/2007 3+2+2 28/2/2014 12 14.760,00 ΝΑΙ 8,54 7% ΜΕΙΩΣΗ   194.155,46 ΝΑΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε μέχρι 
28/2/2019.Το αντίγραφο 

συμβολαίου που δόθηκε δεν είναι 
υπογεργαμμένο από τα μέρη ΝΑΙ 

188 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη 

G.D.E. Developers 
ltd Λευκωσία γραφεία 185     185 1/3/2007 3+2+2 28/2/2014 12 18.960,00 ΝΑΙ 8,54 7% ΜΕΙΩΣΗ   249.405,52 ΝΑΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε μέχρι 
28/2/2019.Το αντίγραφο 

συμβολαίου που δόθηκε δεν είναι 
υπογεργαμμένο από τα μέρη ΝΑΙ 

189 

Τμήμα 
Εφόρου 

Εταιρειών 
και 

Επισήμου 
Παραλήπτη Α. Κ. Λευκωσία 

χώρος 
στάθμευσης     12αρ   1/8/1999 1 30/7/2000 20 1.969,23 ΝΑΙ     ΑΥΞΗΣΗ    41.038,75   

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε  
μέχρι 31/7/2019 ΟΧΙ 

190 

Υπουργείο 
Εργασίας. 
Πρόνοιας 

και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Διευθυντής 
Υπηρεσιών 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Λευκωσία γραφεία         1/1/2011 2 31/12/2012 9 7.406,83 ΝΑΙ     ΌΧΙ   66.661,53 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε  
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

191 
Τμήμα 

Εργασίας 
Αχιλλέα Ηλιάδης 

ΕΣΤΕΙΤΣ Λτδ Λευκωσία γραφεία     43αρ   8/3/2004 7+2 7/3/2013 15 14.582,57 ΌΧΙ 6,49 8% ΌΧΙ   146.003,91 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε μέχρι 
7/3/2013.Στις 19/4/2013 υπεγράφη 

νέα συμφωνία ίδε Α/Α193 ΟΧΙ 

192 

Υπουργείο 
Εργασίας, 
Πρόνοιας 

και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

MEDCON 
CONSTRUCTIOS LTD Λευκωσία γραφεία 306   5αρ   1/10/2017 2+7 30/9/2028 9 23.860,00 ΌΧΙ 6,5 0-8% ΌΧΙ   47.720,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίστηκε  
μέχρι 30/9/2019 ΟΧΙ 

193 
Τμήμα 

Εργασίας 
Αχιλλέα Ηλιάδης 

ΕΣΤΕΙΤΣ Λτδ Λευκωσία γραφεία         8/3/2014 4 7/3/2018 5 14.000,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   όχι ΜΕΙΩΣΗ   70.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το συμβόλαιο αυτό αποτελεί 
ανανέωση του συμβολαίου Α/Α191α 
για 4 χρόνια με μείωση του ενοικίου ΟΧΙ 

193α 
Τμήμα 

Εργασίας 
Αχιλλέα Ηλιάδης 

ΕΣΤΕΙΤΣ Λτδ Λευκωσία γραφεία     43αρ   8/3/2013 1 7/3/2014 1 15.500,00 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   15.500,00   

Το συμβόλαιο αυτό αποτελεί 
ανανέωση του συμβολαίου Α/Α191 
για 1 χρόνο με μείωση του ενοικίου ΟΧΙ 

194 
Τμήμα 

Εργασίας Άθως Παρισινός Λευκωσία γραφεία     6αρ 1009,7 21/3/2017 15 μην. 30/6/2018 2 88.800,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 8,18γρ.3,125α όχι ΌΧΙ   177.600,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε για 2 
χρόνια ήτοι μέχρι 20/3/2019 ΝΑΙ 

195 
Τμήμα 

Εργασίας 

NASOS 
PANAYIOTOU& 

SONS LTD Λευκωσία γραφεία 400     400 5/9/2007 7 4/9/2014 12 49.394,87 ΝΑΙ 10,29 10% ΜΕΙΩΣΗ   562.553,32 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   

μέχρι 4/3/2019 ΟΧΙ 

196 
Τμήμα 

Εργασίας Α. Π. Λακατάμια γραφεία 260   5αρ 260 6/4/2017 1 30/6/2018 2 20.400,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 6,54 όχι ΌΧΙ   40.800,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 30/6/2019 ΟΧΙ 

197 
Τμήμα 

Εργασίας 
Εργ.Ετ.Παναγιώτης 

Κουμίδης Λτδ Λατσιά γραφεία 192   2αρ 192 1/9/2017 1 30/6/2018 2 16.800,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 7,29 όχι ΌΧΙ   33.600,00 ΝΑΙ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 30/8/2019 ΝΑΙ 

198 
Τμήμα 

Εργασίας 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Λεμεσό γραφεία 565 80 7αρ 645 1/1/2017 1,5 30/6/2018 3 40.800,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 5,27 όχι ΌΧΙ   122.400,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

199 
Τμήμα 

Εργασίας 
LIMA CARNA 

PROPERTY LTD Λεμεσό γραφεία 368   6αρ 368 1/9/2016 1+10μ 30/6/2018 3 26.000,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 5,887 όχι ΌΧΙ   78.000,00 ΝΑΙ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 30/8/2019 ΝΑΙ 

200 
Τμήμα 

Εργασίας Ε. Β. Ύψωνα γραφεία 302   3αρ. 302 1/11/2015 1 31/10/2016 4 24.000,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 6,6225 όχι ΌΧΙ   96.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 30/8/2019 ΝΑΙ 

201 
Τμήμα 

Εργασίας Ά. Σ Λεμεσό γραφεία 182   ναι 182 30/10/2015 11μήνες 30/9/2016 4 42.456,96 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 19,44 όχι ΌΧΙ   169.827,84 ΝΑΙ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  μέχρι 
30/9/2019. Το ενοίκιο είναι πολύ 

ψηλό. ΝΑΙ 

202 
Τμήμα 

Εργασίας Α. Π. Πάφος γραφεία 525   6αρ 525 1/8/2016 2 31/7/2018 3 50.302,56 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 7,98 ΄0χι ΌΧΙ   150.907,68 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 31/7/2019 ΝΑΙ 

203 
Τμήμα 

Εργασίας Ξ. Ξ. 
Πόλη 

Χρυσοχούς γραφεία 200   2αρ 200 1/6/2016 2 31/5/2018 3 18.000,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 7,5 όχι ΌΧΙ   54.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 31/5/2019 ΝΑΙ 

204 
Τμήμα 

Εργασίας 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Λάρνακα γραφεία 510   12αρ 200 1/12/2015 2έτη+7μην. 30/6/2018 4 25.748,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 8,25 όχι ΌΧΙ   102.992,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 1/12/2019. Υπάρχει 

ασυμβατότητα στη παρ.6 του 
συμβολαίου σε σχέση με την 

περίοδο ενοικίασης ΟΧΙ 

205 
Τμήμα 

Εργασίας 

Χριστόφορος 
Καραγιαννάς & 

Υιός Λτδ Δερύνια γραφεία 400   5αρ 400 24/10/2017 8 μήνες 30/6/2018 2 34.800,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 7,27 όχι ΌΧΙ   69.600,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 23/10/2019 ΝΑΙ 

206 
Τμήμα 

Εργασίας Μ. Δ. Αραδίππου γραφεία 240   8αρ 240 30/4/2017 14 μήνες 30/6/2018 2 23.400,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 8,125 όχι ΌΧΙ   46.800,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 29/4/2019 ΝΑΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

207 
Τμήμα 

Εργασίας 
Αρχή Λιμένων 

Κύπρου Λεμεσός γραφεία 92       1/1/2018 9 31/12/2026 9 7.353,50 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 6,66 ναι     24.340,35 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε για όλη 
την περίοδο άδειας χρήσης ήτοι 

μέχρι 31/12/2026 ΟΧΙ 

208 
Τμήμα 

Εργασίας 
Αρχή Λιμένων 

Κύπρου Λάρνακα γραφεία         1/1/2018 1 31/12/2018   1.053,00           1.053,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε για το 

έτος 2018 μόνο. ΟΧΙ 

209 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Οικοδομικές 
Επιχειρήσεις 

Φραγκόπουλος 
ΛΤΔ. Λευκωσία γραφεία     15αρ 1107 1/7/2016 5+2+2 1/7/2025 9 90.000,00 ΌΧΙ 6,77 0-8% ΌΧΙ   270.000,00 ΝΑΙ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε για 3 
έτη ήτοι μέχρι 1/7/2019 ΟΧΙ 

210 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Ν. Κ. Λευκωσία γραφεία     4αρ 302 1/7/2016 5+2+2 30/6/2025 9 28.800,00 ΌΧΙ 7,94 0-8% ΌΧΙ   86.400,00 ΌΧΙ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε για 3 
έτη ήτοι μέχρι 1/7/2019 ΟΧΙ 

211                                             

212 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Π. Δ. Παραλίμνι γραφεία     15αρ 855 1/7/2016 5+2+2 1/7/2025 9 63.761,60 ΌΧΙ 6,21 0-8% ΌΧΙ   191.284,80 

ΠΕ ΜΕ 
ΣΗΜΕΙΩ-

ΣΕΙΣ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  για 3 

έτη ήτοι μέχρι 1/7/2019 ΝΑΙ 

213 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Δ. Φ., Έ. Λ. Πάφος γραφεία 255     255 1/1/2010 3+2 31/12/2014 5 12.000,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 3,92 όχι ΜΕΙΩΣΗ   106.400,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

213α 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Δ. Φ., Έ. Λ. Πάφος γραφεία 306       1/7/1988 2+1 30/6/1991 31 6.769,23 ΝΑΙ 1,84 όχι ΌΧΙ   209.846,15 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε μέχρι 
31/7/2019 χωρίς να υπολογιστεί 
αύξηση καθότι δεν αναφέρεται ΝΑΙ 

213β 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Δ. Φ., Έ. Λ. Πάφος γραφεία         1/3/2007 3+2+2+ ανοικτή 12 4.923,07 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ       

Το εν. συν. Εν. σύμφωνα με το συμβ. 
υπολ.μέχρι 1/3/2018 σε84.934,00. 

Φαίνεται να υπάρχει λάθος στη 
παρ.β και το ορθό θα πρέπει να 

είναι 61.549,20 ΝΑΙ 

                                              

215 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Ν. Μ. Λευκωσία 

χώρος 
σταθμευσης     

 15αρ  
(520ΤΜ) 520 1/7/2017 5+2+2 31/12/2025 9 4.000,00 ΌΧΙ 0,64 0-8% ΌΧΙ   8.000,00   

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 31/7/2019. Το ενοίκιο 

φαίνεται ψηλό ΟΧΙ 

216 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Δ. Μ. Λευκωσία αποθήκη   230     1/7/2016 3+2+2 1/7/2023 7 8.880,00 ΌΧΙ 3.21 0-8% ΌΧΙ   26.640,00   

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  
μέχρι 31/7/2019  ΟΧΙ 

217 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας Π. Ν. Λευκωσία γραφεία 1295   15αρ   15/3/2015 2+2+2 14/3/2021 6 90.000,00 ΌΧΙ 5,79 0-8% ΌΧΙ   360.000,00 ΝΑΙ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  
μέχρι 14/3/2019  ΟΧΙ 

218 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας 

Νέα ΣΠΕ 
Καιμακλίου Λευκωσία γραφεία 1668       1/7/1997 10 30/6/2007 22 102.646,00 ΝΑΙ   8% ΜΕΙΩΣΗ   1.248.073,33 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε μέχρι 
30/4/2019. Από το παράρτημα που 
επισυνάπτεται φαίνεται να δόθηκε 
ενδιάμεση αύξηση ψηλότερη από 
8% που προέβλεπε το συμβόλαιο. ΝΑΙ 

219 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας Π. Μ. Λατσιά γραφεία 470   8αρ 634 14/7/2011 7 15/7/2018 8 66.897,60 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 

11 γρ.3.3 
βερ.2.2κοιν χ. 8% ΜΕΙΩΣΗ   387.845,60 ΝΑΙ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  
 μέχρι 14/5/2019  ΟΧΙ 

220 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας Α. Μ. Λακατάμια γραφεία 533   12αρ 553 1/11/2011 7 1/11/2018 7 71.148,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 11 8% ΌΧΙ   553.079,76 

  ΠΕ ΜΕ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 11/11/2018 ΟΧΙ 

221 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας Κ. Ι. + Β. Γ. Λατσιά Ξενώνας 230   2αρ 230 1/5/2015 1+2+2 30/4/2020 5 10.602,00 ΌΧΙ 3,84 8% ΌΧΙ   42.408,00 ΝΑΙ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 30/4/2019 ΟΧΙ 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΟ/01/2019 

 

52 
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Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

222 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας Α. Α. 

Αρχάγ-
γελος Ξενώνας         1/8/2009 2+2+2 30/7/2015 10 16.080,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   όχι ΜΕΙΩΣΗ   143.800,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 31/10/2019  ΟΧΙ 

223 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας Σ. Χ. Λατσιά Ξενώνας     3αρ 272,24 1/1/2015 2+2+2 31/12/2020 6 12.276,00 ΌΧΙ 3,76 0-8% ΌΧΙ   61.380,00 ΝΑΙ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 31/12/2019  ΟΧΙ 

224 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας Π. Ε. Αγλατζιά Ξενώνας     2αρ 203 1/7/2016 0,5+2+2 31/12/2020 4,5 11.718,00 ΌΧΙ 4,81 0-8% ΌΧΙ   41.013,00 ΝΑΙ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

225 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας Μ. Τ. Λευκωσία Ξενώνας       309,55 1/6/2015 1+2+2 30/5/2019 5 14.592,00 ΌΧΙ 3,92 0-8% ΌΧΙ   72.960,00 ΝΑΙ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 30/5/2019  ΟΧΙ 

226 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας Μ. Μ. + Μ. Ψ. Αγλατζιά Ξενώνας       193 15/12/2015 2+2+2 14/12/2021 6 13.200,00 ΌΧΙ 5,69 0-8% ΌΧΙ   52.800,00 ΝΑΙ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 31/12/2019  ΟΧΙ 

227 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας 

Στέγη Άγιος 
Χριστόφορος Λευκωσία Ξενώνας         1/5/2009 1+1+1 30/4/2012 10 51.258,00 ΝΑΙ   ναι ΌΧΙ ναι 512.580,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 30/4/2019  ΟΧΙ 

228 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας 

Στέγη Άγιος 
Χριστόφορος Λευκωσία Ξενώνας         1/12/2014 2+2 1/12/2018 4 25.629,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ     ΌΧΙ ναι 102.516,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 1/12/2018  ΟΧΙ 

229 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας 

G&K Evangeloy 
Estates Ltd& 

Panagiotis Staurou 
Co Ltd Παραλίμνι γραφεία 483   1αρ   1/1/2015 2+2+2 31/12/2020 6 29.640,60 ΌΧΙ 5,12 0-8% ΌΧΙ   148.200,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 31/12/2019  ΟΧΙ 

230 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας Α. Κ. Παραλίμνι Ξενώνας     1αρ 275 1/1/2016 3+2+2 31/12/2022 6 12.000,00 ΌΧΙ 3,64 0-8% ΌΧΙ   48.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 31/12/201.  ΟΧΙ 

231 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας 

Γιώργος Ματθαίου 
(Κατασκευαί) ΛΤΔ Λάρνακα γραφεία 609     804 1/11/2012 7+7+7 30/10/2033 21 48.660,00 ΌΧΙ 6,31 0-8% ΜΕΙΩΣΗ   305.535,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 31/10/2019  ΟΧΙ 

232 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας ΕΤΑΒΑ Ακίνητα Λάρνακα γραφεία 538   9αρ 660,5 15/4/2010 7+7+7 14/4/2031 21 64.560,00 ΌΧΙ 10 7% ΜΕΙΩΣΗ   451.438,29 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 31/12/2019  ΟΧΙ 

233 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας Μ. Π. Λεμεσός Ξενώνας         1/9/2004 8+2+2 31/8/2016 15 16.410,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   8% ΜΕΙΩΣΗ   225.154,36 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   
μέχρι 28/2/2019.Στο συμβόλαιο δεν 
υπάρχει πρόνοια για αύξηση αλλά 

δίδετο αύξηση 8% ανά 2 έτη 
 μέχρι 1/3/2014  ΟΧΙ 

234 

Δεν περιλα-
μβάνεται 

συμβόλαιο 
με Α/Α 234                                           

235 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας Δ. Λ. Λεμεσός γραφεία 494   8αρ+15αρ 550 23/8/2010 7+7+7 22/8/2031 21 71.136,00 ΌΧΙ 12 8% ΜΕΙΩΣΗ   537.610,32 ΝΑΙ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  
μέχρι 22/8/2019  ΟΧΙ 

236 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας 

Εταιρεία 
G.M.GEORGIOU 

CONSTRUCTION LTD 
Κάτω 

Πολεμίδια γραφεία 764   27αρ   15/9/2015 1+2+2 14/9/2020 5 63.396 ΌΧΙ 9γρ+1,48βερ. 0-8% ΌΧΙ   253.584,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε μέχρι 
14/9/2019. Το ενοίκιο  

φαίνεται ψηλό ΝΑΙ 

237 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Λεμεσός γραφεία 1029   12αρ   1/12/2014 3+7μήν.+2+2 30/6/2022 

7+7 
μήν. 65.940,00 ΌΧΙ 5,43 0-8% ΌΧΙ   329.700,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  
μέχρι 30/11/2019  ΟΧΙ 

238 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας Μ. Θ. Πάφος Ξενώνας 201,25     219,25 1/4/2015 3+2 31/3/2020 5 6.000,00 ΌΧΙ 2,28 όχι ΌΧΙ   30.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε 
 μέχρι 31/3/2020 ΟΧΙ 

239 

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας RISSALION LTD Λατσιά γραφεία     12αρ 1744 30/4/2016 2+2+2 29/4/2022 2 120.960,00 ΌΧΙ 5,78 ναι ΌΧΙ   362.880,00 ΟΧΙ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  
μέχρι 30/4/2019 ΟΧΙ 
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Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

240 

Τμήμα 
Εργασιακών 
Σχέσεων κα 
Επ. Γρ. Τμ. 

Εργασιακών 
Σχέσεων 

Λευκ.  
Elma Investments 

Ltd Λευκωσία  
γραφεία και 
αποθ. Χώρος     21αρ 1308 1/4/2015 15μήν. +2+2 31/12/2020 

5+3μ
ήν. 110.000,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 7 όχι ΌΧΙ   440.000,00 

ΠΕ   
ΜΗ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟ
ΤΗΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  
μέχρι 30/3/2019 ΟΧΙ 

241 

Διευθυντής 
Τμήματος 

Εργασιακών 
Σχέσεων 

Διευθυντής 
Τμήματος 

Υπηρεσιών 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Λεμεσός γραφεία 320   7αρ   1/7/2016 3+2 30/6/2021 5 23.000,00 ΌΧΙ 5,98 0-8% ΌΧΙ   69.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε 
 μέχρι 30/6/2019 ΟΧΙ 

242 

Διευθυντής 
Τμήματος 

Εργασιακών 
Σχέσεων 

Μ.Περσιάνη 
Κτηματική Λτδ Λάρνακα γραφεία 272   5αρ   1/4/2010 7+3 31/3/2020 10 29.376,00 ΌΧΙ 9 ναι ΜΕΙΩΣΗ   214.848,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  
 μέχρι 31/3/2019 ΟΧΙ 

243 

Διευθυντής 
Τμήματος 

Εργασιακών 
Σχέσεων Α. Π. Πάφος γραφεία 105       1/8/2006 10 31/7/2016 12 9.692,30 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 7,69 10%     131.395,10 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε μέχρι 
31/7/2019.Από 1/8/2015 σταμάτησε 

να δίδεται αύξηση και το ενοίκιο 
έμεινε σταθερό ΟΧΙ 

244α 

Διευθυντής 
Τμήματος 

Επιθεώρησης 
Εργασίας 

ΝΙΠΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ Δερύνεια γραφεία 390,9       31/3/2010 7+2+ ανοικτή 5 42.205,20 ΌΧΙ 9 7% ΜΕΙΩΣΗ   204.528,60 ΝΑΙ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε μέχρι 
1/4/2015 καθότι μετά υπεγράφη 

άλλη συμφωνία ΟΧΙ 

244 

Διευθυντής 
Τμήματος 

Επιθεώρησης 

Εργασίας Π. Δ. Δερύνεια γραφεία 
390,9κα
ι 268,64   11αρ   

1/4/2015 
και 

1/11/2015 
7μήν και 19 

μην. 
1/4/2015 και 

7/6/2021 

7 
μην. 
και 

5έτη 
+7μήν. 19.342,08 ΌΧΙ 6 0-8% ΌΧΙ   39.790,32 

ΠΕ ΜΕ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε από 
1/4/2015 μέχρι 1/11/2019  ΟΧΙ 

245 

Διευθυντής 
Τμήματος 

Επιθεώρησης 
Εργασίας 

Dehon Dimitri Leon 
Frederic Λευκωσία  γραφεία 1861   20αρ   7/5/2015 2+2+2 6/5/2021 6 124.800,00 ΌΧΙ 5,59 0-8% ΌΧΙ   499.200,00 ΟΧΙ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε από 
7/5/2015 μέχρι 6/5/2019  ΟΧΙ 

246 

Διευθυντής 
Τμήματος 

Επιθεώρησης 
Εργασίας 

ALFRICO PROPERTY 
MANAGEMENT LTD Λευκωσία  γραφεία 855     1100 8/3/2010 7+2+ ανοικτή 

ανοι-
κτό 82.210,00 ΌΧΙ 8,5 7% ΜΕΙΩΣΗ   701.032,50 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε από 
8/3/2010 μέχρι 7/6/2019  ΟΧΙ 

247 

Διευθυντής 
Τμήματος 

Επιθεώρησης 
Εργασίας 

SITEWAY HOLDINGS 
LTD Λευκωσία  γραφεία         1/4/2009 7+2+ ανοικτή 

ανοι-
κτό 102.942,24 ΌΧΙ   7% ΜΕΙΩΣΗ   903.271,22 ΟΧΙ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε από 
1/4/2009 μέχρι 31/3/2019  ΟΧΙ 

248 

Διευθυντής 
Τμήματος 

Επιθεώρησης 
Εργασίας 

Διευθυντής 
Τμήματος 

Υπηρεσιών 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Λεμεσός γραφεία       546 1/4/2012 7+ ανοικτή 

ανοι-
κτό 45.864,00 ΌΧΙ 7 έως8% ΜΕΙΩΣΗ   297.228,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε από 
1/4/2012 μέχρι 31/3/2019  ΟΧΙ 

249 

Διευθυντής 
Τμήματος 

Επιθεώρησης 
Εργασίας 

Διευθυντής 
Τμήματος 

Επιθεώρησης 
Έργασίας. Λάρνακα γραφεία       370 1/6/2011 2 31/5/2013 8 29.692,30 ΝΑΙ 6,68 όχι ΌΧΙ   237.538,40 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε από 
1/6/2011 μέχρι 31/5/2019  ΟΧΙ 

250 

Διευθυντής 
Τμήματος 

Επιθεώρησης 
Εργασίας Α. Λ.+Δ. Φ. Πάφος γραφεία         1/3/2004 5+2+ ανοικτή 

ανοι-
κτό 11.076,92 ΝΑΙ   7% ΜΕΙΩΣΗ   188.982,75 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε από 
1/3/2004 μέχρι 2/12/2019 ΟΧΙ 

251 

Διευθυντής 
Τμήματος 

Επιθεώρησης 
Εργασίας. Π. Δ.  Δερύνεια                                   

Πρόκειται για το συμβόλαιο με 
Α/Α244 ΟΧΙ 

252 

Επαρχιακή 
Διοίκηση 

Λευκωσίας 
Γ.Α.ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ& 

ΥΙΟΣ ΛΤΔ Λευκωσία  γραφεία 3308 387 66αρ 3695 1/1/2018 3+2 31/12/2022 5 232.218,00 ΌΧΙ 5,23 ναι ΌΧΙ   464.436,00 ΟΧΙ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  από 

1/1/2018 μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

253 

Επαρχιακή 
Διοίκηση 

Λευκωσίας Ε. Θ. Κ. Λευκωσία  
χώρος 

στάθμευσης     521   15/10/2018 4έτη+2,5μήν. 31/12/2022 
4+2,5
μήν. 2.800,00 ΌΧΙ 0,44 όχι ΌΧΙ   3.383,32   

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

254 

Επαρχιακή 
Διοίκηση 

Λευκωσίας 
Κοινοτικό 

Συμβούλιο Ευρύχου Ευρύχου γραφεία 192       1/9/2007 2+2+2 31/8/2013 12 3.623,93 ΝΑΙ 1,57   ΌΧΙ   43.487,16 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  

μέχρι 31/8/2019 ΟΧΙ 

255 

Επαρχιακή 
Διοίκηση 

Αμμοχώστου T.G.Kythreotis Ltd Παραλίμνι γραφεία 1041   5+αρ   15/3/2010 5+2+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 86.514,00 ΌΧΙ 9,8+7,15 ναι ΜΕΙΩΣΗ   731.680,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε 
 μέχρι 15/12/2019 ΟΧΙ 

256 

Επαρχιακή 
Διοίκηση 

Αμμοχώστου Τ. Α. Λάρνακα γραφεία 854       1/9/1998 7     43.794,87   4,27 7% ΜΕΙΩΣΗ   1.193.771,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε από 

1/9/1998 μέχρι 1/4/2019 ΝΑΙ 

257 

Επαρχιακή 
Διοίκηση 
Πάφου Γ. Χ. Πάφος γραφεία 580       1/11/2013 3+2 1/11/2018 5 12.000,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 1,72 όχι ΌΧΙ   60.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε   μέχρι 
1/11/2018.Αρκετές παράγρφοι του 

συμβ. Δεν είναι συμπληρωμένες  ΝΑΙ 

258 

Επαρχιακή 
Διοίκηση 
Πάφου 

U.FORRAGAMO 
TRADING LTD 

Πόλη 
Χρυσοχούς αποθήκη         1/2/2007 10 31/1/2017 10 11.282,05 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   όχι ΌΧΙ   112.820,50 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε από 
μέχρι 31/1/2017  ΝΑΙ 

259 

Επαρχιακή 
Διοίκηση 
Πάφου 

ENGINEERING 
SERVISES LTD Πάφος αποθήκη   962     1/1/2006 3+2+2+2+2 31/12/2016 13 26.666,66 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 2,31 όχι ΌΧΙ   346.666,65 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε από 
μέχρι 31/12/2019   

260 

Τμήμα 
Πολεοδομίας 

και 
Οικήσεως 

Ruidoso Overseas 
Ltd Παραλίμνι γραφεία/απ. 404 180 12αρ 1237 1/9/2018 9+2+2 31/8/2031 13 60.000,00 ΌΧΙ   0-8% ΌΧΙ   60.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  
μέχρι 30/9/2019 ΟΧΙ 

261 

Τμήμα 
Πολεοδομίας 

και 
Οικήσεως 

CALLIMAXOS 
ESTATES LTD Λευκωσία  γραφεία       2360 9/10/2006 2+2 8/10/2010 13 193.641,02 ΝΑΙ 6,83 ναι ΜΕΙΩΣΗ   3.326.107,20 ΝΑΙ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε από 
9/10/2006 μέχρι 8/6/2019 ΟΧΙ 

262 

Τμήμα 
Πολεοδομίας 

και 
Οικήσεως Κ. Γ. Λ. Λάρνακα γραφεία 713       1/6/2001 7+2 31/5/2010 18 43.876,92   5,12 ναι ΜΕΙΩΣΗ   951.824,84 ΝΑΙ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε από 
1/6/2001 μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

263 

Τμήμα 
Πολεοδομίας 

και 
Οικήσεως 

Ιερά Μητρόπολις 
Λεμεσού Λεμεσός γραφεία 1593   56αρ   1/3/2007 10+2+2 28/2/2021 14 137.230,76 ΌΧΙ 7,18 8% ΜΕΙΩΣΗ   1.748.661,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε από 
1/3/2007 μέχρι 28/2/2019 ΟΧΙ 

263α 

Τμήμα 
Πολεοδομίας 

και 
Οικήσεως 

Ιερά Μητρόπολις 
Λεμεσού Λεμεσός γραφεία 156       30/8/2013 5+2+2 29/8/2022 9 13.44ο,οο ΌΧΙ 7,18 8% ΜΕΙΩΣΗ   80.640,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε 
 μέχρι 29/8/2019 ΟΧΙ 

264 

Δεν περιλα-
μβάνεται 

συμβόλαιο 
με Α/Α 264                                           

265 
Υπουργείο 

Εξωτερικών Mr.F. H. A. Ριάντ   610       1/8/2017 6 31/7/2023                       

266 
Υπουργείο 

Εξωτερικών Mr.M. M.S. E. 
Τρίπολη/ 

Λιβύη           1/1/2014 4+4 31/12/2017 8 46.656,00 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   290.624,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε 

 μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

267 
Υπουργείο 

Εξωτερικών M. M. Λισσαβόνα  κατοικία     4αρ   1/9/2018 1 30/8/2018 1 60.000,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   όχι ΌΧΙ   60.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε για το 
έτος 2018 ΟΧΙ 

268 
Υπουργείο 

Εξωτερικών M. L. F. Λισσαβόνα  πρεσβεία         1/1/2019 5 31/12/2023 5 36.000,00 ΌΧΙ   16,60% ΌΧΙ   36.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε για το 

έτος 2019 ΟΧΙ 

269 
Υπουργείο 

Εξωτερικών TH Invest, s.r.o. 
Μπρατι-
σλάβα κατοικία 146     763 10/12/2010 6+3 9/12/2016   78.000,00       ΜΕΙΩΣΗ   586.900,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε από 
10/12/2010 μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

270 
Υπουργείο 

Εξωτερικών FORUM GROUP 
Μπρατι-
σλάβα πρεσβεία 276,42       1/12/2010 5+5 30/11/2020   39.804,50     3% ΌΧΙ   358.236,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε από 
1/12/2010 μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

271 
Υπουργείο 

Εξωτερικών Dipos Βελιγράδι κατοικία 589,89       1/1/2019 5 31/12/2023   42.000,00       ΌΧΙ   42.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε για το 

έτος 2019 ΟΧΙ 

272 
Υπουργείο 

Εξωτερικών Dipos Βελιγράδι πρεσβεία 436,91       1/1/2019 5 31/12/2023   36.000,00       ΌΧΙ   36.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε για το 

έτος 2019 ΟΧΙ 

273 
Υπουργείο 

Εξωτερικών R. O' B. Δουβλίνο κατοικία         1/11/2016 5 30/10/2021   90.000,00       ΌΧΙ   270.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε μέχρι 

30/10/2019 ΟΧΙ 

274 
Υπουργείο 

Εξωτερικών 
GRACE PARK 
ESTATES LTD Δουβλίνο πρεσβεία         1/1/2018   31/12/2019   100.000,00           200.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το συμβόλαιο είναι παλιό( 1997) Το 
ενοίκιο μειώθηκε και από 1/3/2018 
επαν/ηλθε στις 100.000,00 ετησίως ΟΧΙ 

275 
Υπουργείο 

Εξωτερικών Ε. Ν. 
Θεσαλ-
λονίκη γραφεία 157       1/1/2009 10+2 31/12/2021 12 31.682,16 ΌΧΙ 16,81 ναι ΌΧΙ   348.503,76 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε μέχρι 
31/12/2019 χωρίς να ληφθούν 

υπόψη αυξήσεις  ΟΧΙ 

276 

Μόνιμη 
Αποστολή 
Κυπριακής 

Δημοκρατίας 
στον ΟΗΕ 38th Street Suits LLC 

Νέα 
Υόρκη γραφεία         15/6/2018 1 30/6/2019 1 $480.000,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   ναι ΌΧΙ   $500.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε ένα 
χρόνο και 15 ημέρες και είναι σε 

δολάρια  ΟΧΙ 

278 
Υπουργείο 

Εξωτερικών   
Στρα-

σβούργο κατοικία                                 Το συμβόλαιο είναι στα γαλλικά.   

279 
Υπουργείο 

Εξωτερικών M. D. L. C. O. Μεξικό γραφεία         15/7/2018 5+5+ 14/7/2023+   $51.000,00 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   $51.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε για ένα 

χρόνο  και είναι σε δολάρια  ΟΧΙ 

280 
Υπουργείο 

Εξωτερικών M. F. Μεξικό κατοικία         1/11/2017 3+3+ 30/10/2020+   $60.000,00 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   $120.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε μέχρι  
30/10/2019  και είναι σε δολάρια  ΟΧΙ 

281 
Υπουργείο 

Εξωτερικών J. T. A. P. Πραιτώρια           1/2/2016 4+4 31/1/2020 8 666.000Rand ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ       Το ενοίκιο είναι σε συνάλλαγμα ΟΧΙ 

282 
Υπουργείο 

Εξωτερικών B. & K. G. Βερολίνο πρεσβεία 433       1/11/2013 5+5 31/10.2018 10 88.320,00 ΌΧΙ 16,99 ναι ΌΧΙ   441.600,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε μέχρι 

30/10/2018 χωρίς αυξήσεις ΟΧΙ 

283 
Υπουργείο 

Εξωτερικών B. & K. G. Βερολίνο πρεσβεία 433       1/11/2018 5+5 31/10/2023 10 88.320,00 ΌΧΙ 16,99 ναι ΌΧΙ   88.320,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε μέχρι 

30/10/2019 χωρίς αυξήσεις ΟΧΙ 

284 
Υπουργείο 

Εξωτερικών R. B. Νέο Δελχί πρεσβεία         1/10/2012 6+10 30/9/2018 16 $324.490,69 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   $1.215.928,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε μέχρι 
31/10/2019 και είναι σε δολάρια 

Αμερικής ΟΧΙ 

284α 
Υπουργείο 

Εξωτερικών S. K. Νέο Δελχί κατοικία         1/9/2018 4 31/8/2022                   Το ενοίκιο είναι σε συνάλλαγμα ΟΧΙ 

285 
Υπουργείο 

Εξωτερικών   Καμπέρα κατοικία         15/6/2018 2 14/6/2020 2 $99.071,40 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   $198.142,80 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε μέχρι 
14/6/2020 και είναι σε δολάρια 

Αμερικής ΟΧΙ 

286 
Υπουργείο 

Εξωτερικών D. I. A. Σόφια κατοικία         6/7/2018 4 30/6/2022 4 39.600,00 ΌΧΙ     ΌΧΙ   39.600,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  

μέχρι 30/6/2019 ΟΧΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

287 
Υπουργείο 

Εξωτερικών T. N. B. Σόφια πρεσβεία         1/5/2017 2 30/4/2019 4 24.000,00 ΌΧΙ   όχι όχι   48.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε 

 μέχρι 30/4/2019 ΟΧΙ 

288 
Υπουργείο 

Εξωτερικών 
Richcraft Properties 

Ltd Οττάβα κατοικία         15/12/2016 3 14/12/2019 3 $90.000,00 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   $270.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε μέχρι 

14/12/2019 και είναι σε συνάλλαγμα ΟΧΙ 

289 
Υπουργείο 

Εξωτερικών 
Dundee 

Properties(GP) Inc. Οττάβα 
Υπάτη 

Αρμοστεία 2995ΤΠ       1/12/2015 10 30/11/2025 10 $62.895,00 ΌΧΙ 21ΤΠ ναι ΌΧΙ   $251.580,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε μέχρι 
30/11/2019 και είναι σε 

συνάλλαγμα. Πέραν του βασικού 
ενοικίου χρεώνεται και $24/ΤΠ για 

λειτουργικά έξοδα και φόρους ΟΧΙ 

290 
Υπουργείο 

Εξωτερικών R. N. di M. Ρώμη κατοικία         1/1/2018 2 31/12/2019 2 102.000,00 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   204.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  

μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

291 
Υπουργείο 

Εξωτερικών A. A. S. K. Κάιρο πρεσβεία 500       1/4/2015 5 31/3/2020 5 $72.000,00 ΌΧΙ   3% ΌΧΙ 

L.E.12.000 
ετήσια έξοδα 

για 
συντήρηση. $301.220,34 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε μέχρι 
31/3/2019 λαμβάνοντας υπόψη 3% 

ετήσια αύξηση. ΟΧΙ 

292 
Υπουργείο 

Εξωτερικών G. I. F. Κίεβο κατοικία 197,4       1/2/2019 3 1/1/2022 3 63.000,00 ΌΧΙ 26,57 όχι ΌΧΙ     ΑΓΝΩΣΤΟ   ΟΧΙ 

293 
Υπουργείο 

Εξωτερικών 
Private Joint Stock 
Com.Renaissance Κίεβο πρεσβεία 433,46   1αρ   31/8/2016   31/7/2010 3                     

294 
Υπουργείο 

Εξωτερικών A .M. K. Βιέννη κατοικία         1/9/2018 5 30/8/2023 3 90.000,00 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   90.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  

μέχρι 30/8/2019 ΟΧΙ 

295 
Υπουργείο 

Εξωτερικών Real Estate Trustee Βιέννη πρεσβεία         1/4/2014       51.000,00                   

296 
Υπουργείο 

Εξωτερικών   Στοχόλμη πρεσβεία                                 
Το συμβόλαιο είναι γραμμένο  

στα σουιδικά   

297 
Υπουργείο 

Εξωτερικών S. K. Ελσίνκι πρεσβεία         1/3/2010 5+1+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 82.449,36 ΌΧΙ     ΌΧΙ   742.044,24 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε μέχρι 
1/3/2019 ΟΧΙ 

298 
Υπουργείο 

Εξωτερικών A and Prof. B B. Ελσίνκι κατοικία 261       1/7/2009 5+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 54.000,00 ΌΧΙ 17,24 ναι ΌΧΙ   540.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε μέχρι 
1/7/2019 χωρίς να ληφθούν  

υπόψη αυξήσεις ΟΧΙ 

299 
Υπουργείο 

Εξωτερικών S. A. S. Ραμάλα γραφεία 362       7/4/2018 3+ 6/4/2021 3 $34.390,00 ΌΧΙ $7,91 όχι ΌΧΙ   $34.390,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε 

 μέχρι 6/4/2019 ΟΧΙ 

300 
Υπουργείο 

Εξωτερικών Inmobiliaria PALCO Αβάνα πρεσβεία 430,5   
288,87 
αυλή   1/5/2016 6 30/4/2022 6 36.840,00 ΌΧΙ 7,14 όχι ΌΧΙ   147.360,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε μέχρι 
30/4/2019 ΟΧΙ 

301 
Υπουργείο 

Εξωτερικών M. B. Τελ Αβιβ κατοικία         1/6/2015 3+3 31/5/2021 6 $156.000,00 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   $631.800,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε μέχρι 

31/5/2019 και είναι σε δολάρια ΟΧΙ 

302 
Υπουργείο 

Εξωτερικών I.S.C.COMNORD S.A. 
Βουκου-

ρέστι κατοικία 239   2αρ   1/1/2019 3 31/12/2021 3 42.000,00 ΌΧΙ 14,64 όχι ΌΧΙ   42.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  

μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

303 
Υπουργείο 

Εξωτερικών 
Danish Police 

Federation Κοπεγχάγη πρεσβεία 248       1/7/2013 ανοικτή ανοικτή 
ανοι-
κτό 

340.900.00 
DKK       ΌΧΙ     ΑΓΝΩΣΤΟ Τα ποσά είναι σε νόμισμα Δανίας ΟΧΙ 

304 
Υπουργείο 

Εξωτερικών Residence Holding Κοπεγχάγη κατοικία 245 133   378 1/9/2014 ανοικτή ανοικτή 
ανοι-
κτό 

504.000,00 
DKK       ΌΧΙ     ΑΓΝΩΣΤΟ Τα ποσά είναι σε νόμισμα Δανίας ΟΧΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

305 
Υπουργείο 

Εξωτερικών N. B. A. A. 
Αμπου 
Νταμπι 

πρεσβεία 
&κατοικία         1/7/2016 3 30/6/2019 3                 

Τα ποσά είναι σε νόμισμα Αμπου 
Νταμπι ΟΧΙ 

306 
Υπουργείο 

Εξωτερικών N. B. A. A. 
Αμπου 
Νταμπι 

πρεσβεία 
&κατοικία         16/6/2018   15/6/2019                   

Το συμβόλαιο αυτό αφορά μείωση 
του ενοικίου του συμβολαίου 

Α/Α305 ΟΧΙ 

307 
Υπουργείο 

Εξωτερικών J. M. A. G. S.L Μαδρίτη 
γραφεία 

διπλ. Αποσ.         1/4/2016 3+1+1 30/3/2021 5 79.584,00 ΌΧΙ     ΌΧΙ   238.752,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  

μέχρι 31/3/2019 ΟΧΙ 

308 
Υπουργείο 

Εξωτερικών A. F. Μαδρίτη κατοικία     2αρ   1/1/2017 4+1+ 1/1/2021 5+ 60.000,00 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   121.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  

μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

309 
Υπουργείο 

Εξωτερικών E. S. A. J. Αμμάν πρεσβεία         1/7/2016 10+10 30/6/2026 20 45.000,00JDs ΌΧΙ   5% ΌΧΙ   135.000,00JDs ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το ενοίκιο είναι σε συνάλλαγμα ήτοι 

Ιορδανικά Δεινάρια ΟΧΙ 

310 
Υπουργείο 

Εξωτερικών E. S. A. J. Αμμάν κατοικία         1/7/2016 10     45.000,00JDs ΌΧΙ   5% ΌΧΙ   135.000,00JDs ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το ενοίκιο είναι σε συνάλλαγμα ήτοι 

Ιορδανικά Δεινάρια ΟΧΙ 

311, 
312 

Υπουργείο 
Εξωτερικών J. F. N. Μπραζίλια κατοικία         21/12/2016 1+2 21/12/2019 3 96.420,00 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   289.260,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  
μέχρι 21/12/2019 ΟΧΙ 

313 
Υπουργείο 

Εξωτερικών C. d. G. Αγία Έδρα κατοικία         1/1/2014 14 μην. 31/3/2015 
14 

μην. 65.387,52 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ             

Το συμβόλαιο είναι γραμμένο στα 
Ιταλικά.Μέρος μόνο είναι 

μεταφρασμένο   

314 
Υπουργείο 

Εξωτερικών   Αγία Έδρα πρεσβεία         1/12/2017 6+6 30/112029 12 48.000,00 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   96.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ   ΟΧΙ 

315 
Υπουργείο 

Εξωτερικών A..J.S.G. Χάγη κατοικία 300       15/6/2014 4+ 30/6/2017 6 50.400,00 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   302.400,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  

μέχρι 30/6/2019 ΟΧΙ 

316 
Υπουργείο 

Εξωτερικών S. M. A. Z. Ντόχα κατοικία         10/10/2018 5 9/10/2023 5 
228.000,00 

QAR ΌΧΙ           ΑΓΝΩΣΤΟ Το ενοίκιο είναι σε ξένο συνάλλαγμα ΟΧΙ 

317 
Υπουργείο 

Εξωτερικών K. A. K. A. K. Ντόχα πρεσβεία         1/1/2019 5 31/12/2023 5 
336.000,00 

ριαλς ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ     ΑΓΝΩΣΤΟ Το ενοίκιο είναι σε ξένο συνάλλαγμα ΟΧΙ 

317α 
Υπουργείο 

Εξωτερικών M. D. Δαμασκός           1/7/2018 1+ 30/6/2019   $25.000,00           $25.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ Το ενοίκιο είναι σε ξένο συνάλλαγμα ΟΧΙ 

318 
Υπουργείο 

Εξωτερικών   Σαμάρα Προξενείο 160,1       1/4/2014 5 1/9/2019   
1.200.000 
ρούβλια ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ     ΑΓΝΩΣΤΟ Το ενοίκιο είναι σε ξένο συνάλλαγμα ΟΧΙ 

319 
Υπουργείο 

Εξωτερικών 
Dalnevostochnaya 

Inn.Komp. Κρασνονταρ Προξενείο         5/12/2018 5 5/12/2023 5 18.168,00 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   18.168,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  

μέχρι 5/12/2019 ΟΧΙ 

320 
Υπουργείο 

Εξωτερικών Uralvneshcentr,LLC 
Αικατερι-
νούπολη Προξενείο 141,6       5/11/2013 5+5 5/11/2023 10 

1.529.280,00 
ρούβλια ΌΧΙ     ΌΧΙ     ΑΓΝΩΣΤΟ Το ενοίκιο είναι σε ξένο συνάλλαγμα ΟΧΙ 

321 

Δεν περιλα-
μβάνεται 

συμβόλαιο 
με Α/Α 321                                           

322, 
323 

Υπουργείο 
Εξωτερικών 

SOCIETE ANONYME 
PARISIENNE D 
INVEST.ET DE 

GESTION Παρίσι κατοικία         17/1/2014 5+5 31/12/2023 10 57600,00 ΌΧΙ     ΑΥΞΗΣΗ    279.600,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  

μέχρι 1/7/2019 ΟΧΙ 

324 
Υπουργείο 

Εξωτερικών F. A. J. M. Κουβέιτ κατοικία         15/11/2016 5 14/11/2021 5 

28.200,00 
δινάρια 
Κουβ. ΌΧΙ     ΌΧΙ     ΑΓΝΩΣΤΟ Το ενοίκιο είναι σε ξένο συνάλλαγμα ΟΧΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

  
Υπουργείο 

Εξωτερικών 
BEHBEHANI REAL 

ESTATE CO. Κουβέιτ πρεσβεία         15/1/2017 5 14/1/2022 5 
31.800,00 
διν Κουβ. ΌΧΙ           ΑΓΝΩΣΤΟ Το ενοίκιο είναι σε ξένο συνάλλαγμα ΟΧΙ 

325 
Υπουργείο 

Εξωτερικών M. b. M. Μουσκάτ κατοικία         1/3/2017 1 28/2/2018 1   ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   68.310,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το συμβόλαιο αφορά την περίοδο 

1/3/2017-28/2/2018 ΟΧΙ 

326 
Υπουργείο 

Εξωτερικών Huninvest LTD 
Βουδα-
πέστη κατοικία 254       1/9/2013 5+ 31/8/2018 + 5+ 30.000,00 ΌΧΙ 9,84       180.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε 
 μέχρι 31/8/2019 ΟΧΙ 

327 
Υπουργείο 

Εξωτερικών SC VILA ANA SRL 
Βουκου-

ρέστι πρεσβεία         16/4/2017 5 15/4/2022 5 50.400,00 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   100.800,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  

μέχρι 15/4/2019 ΟΧΙ 

328 
Υπουργείο 

Εξωτερικών 
A&A real Estate 

Grand Pre SA Γενεύη 
γρ.μόν.αντιπ

ροσωπίας         15/12/2004 15 14/12/2019 15 
182.706,00 
Ελβ.Φραν. ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ 

ναι,περιλή-
φθηκαν στο 

ενοίκιο.   ΑΓΝΩΣΤΟ Το ενοίκιο είναι σε ξένο συνάλλαγμα ΟΧΙ 

329 
Υπουργείο 

Εξωτερικών A. M. M. Βαρσοβία πρεσβεία 300       3/9/2018 5 2/9/2023 5 15.500,00Zl     ναι ΌΧΙ     ΑΓΝΩΣΤΟ Το ενοίκιο είναι σε ξένο συνάλλαγμα ΟΧΙ 

330 
Υπουργείο 

Εξωτερικών J. K. Βαρσοβία κατοικία         1/4/2015 5 31/3/2020 5 48.000,00 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   240.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  

μέχρι 31/3/2020 ΟΧΙ 

331 
Υπουργείο 

Εξωτερικών 
Dur Hospitality 

Company Ριαντ κατοικία 499       7/2/2016 1+1+1+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 78.076,00 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   243.228,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε  
μέχρι 7/2/2019 ΟΧΙ 

332 
Υπουργείο 

Εξωτερικών A. A. A.-T. Τρίπολη πρεσβεία 191       1/1/2014 10 31/12/2023 10 39.000,00LYD ΌΧΙ   3% ΌΧΙ     ΑΓΝΩΣΤΟ Το ενοίκιο είναι σε ξένο συνάλλαγμα   

333 
Υπουργείο 

Εξωτερικών H. A. S. K. Καίρο κατοικία         15/7/2015 5 14/7/2020 10 $72.000,00 ΌΧΙ   3% ΌΧΙ     ΑΓΝΩΣΤΟ Το ενοίκιο είναι σε ξένο συνάλλαγμα ΟΧΙ 

334 
Υπουργείο 

Εξωτερικών L. Ρώμη πρεσβεία         7/10/2014 6 6/10/2020 6 96.000,00 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   612.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε μέχρι 

6/10/2020 ΟΧΙ 

335 
Υπουργείο 

Εξωτερικών 

Beijing Housing 
Service Corp.for 

Diplomatic Mission Πεκίνο πρεσβεία         1/1/2019 2 31/12/2020 2 112.470,83 ΌΧΙ     ΌΧΙ   112.470,83 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν. Εν. υπολογίστηκε μέχρι 

31/12/2019 ΟΧΙ 

336 
Υπουργείο 

Εξωτερικών 

Beijing Housing 
Service Corp.for 

Diplomatic Mission Πεκίνο κατοικία 352       1/7/2015   30/6/2019 4               ΑΓΝΩΣΤΟ Το ενοίκιο είναι σε ξένο συνάλλαγμα ΟΧΙ 

337 
Υπουργείο 

Εξωτερικών Diplomatic Service Πράγα πρεσβεία 165.90       25/9/2017 8 24/9/2025 8 
845.880,00 

CZK ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ     ΑΓΝΩΣΤΟ Το ενοίκιο είναι σε ξένο συνάλλαγμα ΟΧΙ 

338 
Υπουργείο 

Εξωτερικών Petr Chalabata Πράγα κατοικία 550       1/11/2017 5 31/10/2022 5 
960.000,00 

CZK ΌΧΙ   ναι       ΑΓΝΩΣΤΟ Το ενοίκιο είναι σε ξένο συνάλλαγμα ΟΧΙ 

339 
Υπουργείο 

Εξωτερικών 
M. Rosenberg&Co 

Engineering Τελ Αβιβ πρεσβεία         1/7/2014 3+3 30/6/2020 6   ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ     ΑΓΝΩΣΤΟ Το ενοίκιο είναι σε ξένο συνάλλαγμα ΟΧΙ 

340 
Υπουργείο 

Εξωτερικών S. E. R. S. Βυρητός πρεσβεία 480       1/2/2017 9 31/1/2026 9 $90.000,00 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   $180.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν.εν. υπολογίστηκε μέχρι 
31/12/2019 και είναι σε ξένο 

συνάλλαγμα ΟΧΙ 

341 
Υπουργείο 

Εξωτερικών K. M. Βυρητός κατοικία 450   3αρ   1/1/2016 3+3 1/1/2022 6 $65.000,00   $12,7 5% ΌΧΙ   $260.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν.εν. υπολογίστηκε μέχρι 
31/12/2019 και είναι σε ξένο 

συνάλλαγμα ΟΧΙ 

342 
Υπουργείο 

Εξωτερικών M. N. V. Χάγη πρεσβεία         1/10/2001 10+10 30-Σεπ 20 115.288,00 ΌΧΙ     ΜΕΙΩΣΗ   570.666,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν.εν. υπολογίστηκε από 
1/10/2012-30/6/2019.Από 1/7/2013 

το εν. μειώθηκε κατά 30% ΟΧΙ 

343 
Υπουργείο 

Εξωτερικών A. S. N. A-H Μουσκάτ πρεσβεία         1/2/2016 5+5 31/1/2026 10   ΌΧΙ     ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ Το ενοίκιο είναι σε ξένο συνάλλαγμα ΟΧΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

344 
Υπουργείο 

Εξωτερικών 
BEHBEHANI REAL 

ESTATE CO. Κουβέιτ πρεσβεία         20/2/2017 5 19/2/2022 5   ΌΧΙ           ΑΓΝΩΣΤΟ Το ενοίκιο είναι σε ξένο συνάλλαγμα ΟΧΙ 

345, 
346 

Υπουργείο 
Εξωτερικών 

Κεντρική 
Παραγ.Εμπ.Διεθ.Εξ. 

Διπλ.Σώματος Μόσχα πρεσβεία         1/1/2019 3 31/12/2021 3   ΌΧΙ           ΑΓΝΩΣΤΟ Το ενοίκιο είναι σε ξένο συνάλλαγμα ΟΧΙ 

347 
Υπουργείο 

Εξωτερικών   

Αγία 
Πετρού-

πολη Προξενείο         1/1/2015 5 31/12/2019 5 69.828,00 ΌΧΙ   2% ΌΧΙ   363.386,71 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν.εν. υπολογίστηκε από 

1/1/2015 μέχρι 31/12/2019  ΟΧΙ 

348 
Υπουργείο 

Εξωτερικών   Λονδίνο 
γραφεία+κα

τοικία                                 Τα κτήρια είναι ιδιόκτητα ΟΧΙ 

349, 
350 

Υπουργείο 
Εξωτερικών R. B Τεχεράνη πρεσβεία         1/3/2019 10 28/2/2029 10 $132.000,00 ΌΧΙ   5% ΌΧΙ   $132.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ Το ενοίκιο είναι σε ξένο συνάλλαγμα ΟΧΙ 

                                              

352 
Τμήμα 

Τελωνείων 

Λάζαρος 
Χατζηφόραδου&Υιο

ι Λτδ Αραδίππου γραφεία 233 2192   2425 24/8/2011 9 24/8/2017 11 99.480,96 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 3,42 10 ΜΕΙΩΣΗ   886.757,36 ΝΑΙ 

Το εν. συν.εν. υπολογίστηκε από 
24/8/2011 μέχρι 24/8/2019  ΟΧΙ 

353 
Τμήμα 

Τελωνείων 
Αρχή Λιμένων 

Κύπρου Λάρνακα           1/1/2018 1 31/12/2018 1 59.636,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ     ΌΧΙ   59.636,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν.εν. υπολογίστηκε για το 
2018 ΟΧΙ 

354 
Τμήμα 

Τελωνείων 
Αρχή Λιμένων 

Κύπρου Λεμεσός 
γραφεία/ 
αποθήκες       2566 1/1/2018 9 31/12/2026 9 195.808,00 ΌΧΙ 6,35 ναι ΌΧΙ   396.616,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν.εν. υπολογίστηκε για το 
2018 και 2019 ΟΧΙ 

355, 
356 

Τμήμα 
Τελωνείων 

Αρχή Λιμένων 
Κύπρου Λεμεσός 

γραφεία/ 
αποθήκες       213 1/5/2010 9+9 30/4/2019 9 26.000,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 10,17 10% ΌΧΙ   258.180,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν.εν. υπολογίστηκε  
μέχρι 30/4/2019 ΟΧΙ 

357 
Τμήμα 

Τελωνείων 

Αρχή Λιμένων 
Κύπρου/Διαχειριστ

ής Λεμεσός 
γραφεία/ 
αποθήκες       73 1/1/2016 1 31/12/2016 1 5.131,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 5,85   ΌΧΙ   5.131,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν.εν. υπολογίστηκε 
 για το 2016 ΟΧΙ 

357α 
Τμήμα 

Τελωνείων 

Αρχή Λιμένων 
Κύπρου/ 

Διαχειριστής Λεμεσός 
γραφεία/ 
αποθήκες       176 1/1/2016 1 31/12/2016 1 2.554,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 1.2   ΌΧΙ   2.554,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν.εν. υπολογίστηκε 
 για το 2016 ΟΧΙ 

358 
Τμήμα 

Τελωνείων 
Αρχή Λιμένων 

Κύπρου Λεμεσός γραφεία 24       1/8/2013 9+9 31/7/2022 18 546,00 ΌΧΙ 1,89 10% ΌΧΙ   3439,8 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν.εν. υπολογίστηκε 

 μέχρι 31/9/2019 ΟΧΙ 

359 
Τμήμα 

Τελωνείων 
Αρχή Λιμένων 

Κύπρου Πάφος γραφεία         1/1/2018 9 31/12/2026 9 5.515,00 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   11.030,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν. συν.εν. υπολογίστηκε  

μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

360 

Έφορος 
Τμήματος 

Φορολογίας Έ.&Κ. Π. Λευκωσία γραφεία         1/1/2018 1 31/12/2018 1 48.720,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   όχι ΜΕΙΩΣΗ   48.720,00 ΑΓΝΩΣΤΟ Το εν. συν.εν. αφορά το έτος 2018 ΟΧΙ 

361 

Έφορος 
Τμήματος 

Φορολογίας Έ.& Κ. Π. Λευκωσία αποθήκη         1/1/2018 1 31/12/2018 1 1.584,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   όχι ΜΕΙΩΣΗ   1.584,00 ΑΓΝΩΣΤΟ Το εν. συν.εν. αφορά το έτος 2018 ΟΧΙ 

362 

Έφορος 
Τμήματος 

Φορολογίας 
Ακίνητα Τάσου 

Ιεροδιακόνου Λτδ Λευκωσία γραφεία         1/1/2016 1 31/12/2016 3 101.442,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ     ΜΕΙΩΣΗ   304.326,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν. συν.εν. υπολογίστηκε  
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

363 

Έφορος 
Τμήματος 

Φορολογίας Σ. Π. Λευκωσία 
χώροι 

στάθμευσ.     30αρ   1/1/2018 0,5 30/6/2018 1,5 10.800,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ         10.800,00   

Το εν. συν.εν. υπολογίστηκε για το 
2018 και είναι πολύ ψηλό ΝΑΙ 

364 

Έφορος 
Τμήματος 

Φορολογίας Ό. Η. Λευκωσία 
χώροι 

στάθμευσ.     11αρ   1/1/2018 0,5 30/6/2018 1,5 5.700,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ         5.700,00   

Το εν. συν.εν. υπολογίστηκε για το 
2018 και είναι πολύ ψηλό ΝΑΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

365 

Έφορος 
Τμήματος 

Φορολογίας Δ. Γ. Λάρνακα γραφεία         1/1/2018 0,5 30/6/2018 1,5 63.888,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ         63.888,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν παρέχονται στοιχεία για την 
αρχική συμφωνία ΝΑΙ 

366 

Έφορος 
Τμήματος 

Φορολογίας 
Δημοτικό 

Συμβούλιο Λεμ. Λεμεσός γραφεία         1/1/2018 0,5 30/6/2018 1,5 293.610,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ           ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν παρέχονται στοιχεία για την 
αρχική συμφωνία ΝΑΙ 

367 

Έφορος 
Τμήματος 

Φορολογίας Ν. Δ. Δερύνεια γραφεία         1/1/2018 0,5 30/6/2018 1,5 82.500,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ           ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν παρέχονται στοιχεία για την 
αρχική συμφωνία ΝΑΙ 

368 

Έφορος 
Τμήματος 

Φορολογίας Ε. Ν. Λάρνακα αποθήκη         1/1/2016 1 31/12/2016 3 5.040,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ           ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν παρέχονται στοιχεία για την 
αρχική συμφωνία ΝΑΙ 

370 

Έφορος 
Τμήματος 

Φορολογίας Ι. Χ. Λευκωσία γραφεία         1/1/2016 1 31/12/2016 3 173.000,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ         519.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν παρέχονται στοιχεία για την 
αρχική συμφωνία ΝΑΙ 

371 

Έφορος 
Τμήματος 

Φορολογίας Ι. Χ. Λευκωσία 
χώροι 

στάθμευσ.         1/1/2016 1 31/12/2016 3 1.844,70 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ         5.534,10 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν παρέχονται στοιχεία για την 
αρχική συμφωνία ΝΑΙ 

372 

Έφορος 
Τμήματος 

Φορολογίας Μ. Χ. Λατσιά αποθήκη         1/1/2016 1 31/12/2016 3 18.000,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ         54.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν παρέχονται στοιχεία για την 
αρχική συμφωνία ΝΑΙ 

373 

Έφορος 
Τμήματος 

Φορολογίας 
D.A.LORDOS & 

SONS LTD Λευκωσία γραφεία         1/1/2018 0,5 30/6/2018 1 168.000,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ         168.000,00 ΝΑΙ 

Δεν παρέχονται στοιχεία για την 
αρχική συμφωνία ΝΑΙ 

374 

Έφορος 
Τμήματος 

Φορολογίας 

ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 
ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 

(ΑΚΙΝΗΤΑ) ΛΤΔ Λευκωσία γραφεία         1/1/2016 1 31/12/2016 3 149.460,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ         448.380,00 ΟΧΙ 

Δεν παρέχονται στοιχεία για την 
αρχική συμφωνία ΝΑΙ 

375 

Έφορος 
Τμήματος 

Φορολογίας S.D.Estates ltd Λευκωσία αποθήκη         1/1/2016 1 31/12/2016 3 19.536,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ         58.608,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν παρέχονται στοιχεία για την 
αρχική συμφωνία ΝΑΙ 

376 

Έφορος 
Τμήματος 

Φορολογίας Έ. Ν. Λευκωσία 
χώροι 

στάθμευσ.         1/1/2016 1 31/12/2016 3 2.448,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ         7.344,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν παρέχονται στοιχεία για την 
αρχική συμφωνία ΝΑΙ 

377 

Έφορος 
Τμήματος 

Φορολογίας 
CCSRE Real Estate 

Co Ltd Λεμεσός γραφεία         1/4/2018 1+1 31/3/2019 2 27.000,00 ΌΧΙ         27.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

για ένα έτος ΟΧΙ 

378 

Δεν περιλα-
μβάνεται 

συμβόλαιο 
με Α/Α378                                           

379 

Διευθυντής 
Στατιστικής 
Υπηρεσίας Ι. Ι. & Έ. Ι. & Δ. I. Λεμεσός γραφεία 201       1/6/2010 7+7 31/5/2024 14 28.944,00 ΌΧΙ 12 8% ΜΕΙΩΣΗ   170.861,76 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

380 

Διευθυντής 
Στατιστικής 
Υπηρεσίας Μ.,Κ.,Μ.,Κ.Κ. Λάρνακα γραφεία 141   2αρ   1/1/2016 2+2+2 31/12/2021 6 7.560,00 ΌΧΙ 4,47 0-8% ΌΧΙ   30.240,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

381 

Διευθυντής 
Στατιστικής 
Υπηρεσίας 

Διευθυντής 
Στατιστικής 
Υπηρεσίας Λάρνακα 

χώροι 
στάθμευσ.     10αρ   1/7/2018 0,5 31/12/2018 0,5 3.760,40               

Αφορά χώρους στάθμευσης στο 
αεροδρόμιο Λάρνακας ΟΧΙ 

381 

Διευθυντής 
Στατιστικής 
Υπηρεσίας 

Διευθυντής 
Στατιστικής 
Υπηρεσίας Πάφος 

χώροι 
στάθμευσ.     4αρ   1/7/2018 0,5 31/12/2018 0,5 1.266,16               

Αφορά χώρους στάθμευσης στο 
αεροδρόμιο Πάφου ΟΧΙ 

382 

Τμήμα 
Δημόσιας 
Διοίκησης 

και 
Προσωπικού 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
ΜΑΧΑΙΡΑ Λευκωσία γραφεία       506 10/10/2016 3+2 9/10/2021 5 39.600,00 ΌΧΙ 6,5 όχι ΌΧΙ 250.000,00 118.800,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

383 

Τμήμα 
Δημόσιας 
Διοίκησης 

και 
Προσωπικού 

CHAPO HOLDINGS 
LTD Λευκωσία 

χώροι 
στάθμευσ.     5αρ   5/12/2017 2+2 9/10/2019 4 3.000,00 ΌΧΙ   0-8% ΌΧΙ   12.000,00 ΝΑΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 5/12/2019 ΟΧΙ 

384 

Τμήμα 
Δημόσιας 
Διοίκησης 

και 
Προσωπικού Χ. Δ., Χ. Χ., Μ. Δ. 

Πόλη 
Χρυσο-

χούς γραφεία 126   2αρ 126 29/6/2014 5+2+2 28/6/2023 9 13.200,00 ΌΧΙ 8,7 0-8% ΌΧΙ   66.000,00 ΝΑΙ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 29/6/2019 ΟΧΙ 

385 
Υπουργείο 

Οικονομικών 

Κοινοτικό 
Συμβούλιο 
Πελενδρίου Πελένδρι γραφεία 66       1/9/2007 2+2 31/8/2011 12 2.666,66 ΝΑΙ 3,36   ΜΕΙΩΣΗ   31.512,00 ΌΧΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 1/6/2019 ΟΧΙ 

386 

Τμήμα 
Δημόσιας 
Διοίκησης 

και 
Προσωπικού Κ. Κ. Πάφος γραφεία 336   5αρ 336 1/12/2009 6+6 1/12/2021 12 52.200,00 ΌΧΙ 12,94 0-14% ΜΕΙΩΣΗ   448.750,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 28/2/2019 ΟΧΙ 

387, 
388 

Τμήμα 
Δημόσιας 
Διοίκησης 

και 
Προσωπικού Μ. Ρ. Τ. Δερύνεια γραφεία 300+150   6αρ+   24/5/2011 3+2 23/5/2019 8 43.200,00 ΌΧΙ 

12 μόν για 
300 ισ. ναι ΜΕΙΩΣΗ   322.200,00 ΝΑΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 23/5/2019 ΟΧΙ 

390 

Τμήμα 
Δημόσιας 
Διοίκησης 

και 
Προσωπικού 

ΙΡΙΔΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΛΤΔ Λάρνακα γραφεία 332+171 36 9αρ 539 14/2/2012 4+2+ 30/6/2018 7 88.194,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 17-8,5-7 ναι ΜΕΙΩΣΗ   526.626,00 ΝΑΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/6/2018 ΟΧΙ 

391 

Τμήμα 
Δημόσιας 
Διοίκησης 

και 
Προσωπικού 

ΙΡΙΔΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΛΤΔ Λάρνακα 

χώροι 
στάθμευσ.     15αρ   14/2/2012 4+2+ 30/6/2018 7 4.284,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   ναι ΜΕΙΩΣΗ   25.685,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/6/2018 ΟΧΙ 

392 

Οργανισμός 
Ασφάλισης 

Υγείας 
AKRITAS ESTATES 

LTD Λευκωσία γραφεία     80αρ 3687 30/3/2010 10+10 29/3/2030   495.480,00 ΌΧΙ 11,16 10% ΌΧΙ 598.068,00 4.459.320,00 ΝΑΙ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 29/3/2019 ΝΑΙ 

393 

Κυβερνητικό 
Τυπογρα-

φείο Ά. Γ. Μ. Λευκωσία αποθήκη   828 200ΤΜ 1028 15/1/2017 1+2+2 15/1/2022 5 27.000,00 ΌΧΙ 2,71 0-8% ΌΧΙ   54.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 15/1/2019 ΟΧΙ 

394 

Υπουργείο 
Παιδείας,  

Πολιτισμού, 
Αθλητισμού 

και 
Νεολαίας 

Ε&Σ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΛΤΔ Λάρνακα γραφεία 621   20αρ   1/7/2015 2+1 30/6/2018 4 36.000,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 4,83 0-8% ΌΧΙ   144.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/6/2019 ΟΧΙ 

395 

Υπουργείο 
Παιδείας,  

Πολιτισμού, 
Αθλητισμού 

και 
Νεολαίας 

G.Kirzis&CoLtd+Alm
era Co.Ltd Λεμεσός γραφεία 2062 149 75αρ 2239 10/12/2018 5+2+2 9/12/2027 9 214.944,00 ΌΧΙ 8,68 0-8% ΌΧΙ   214.944,00 ΟΧΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
10/12/2019 ΟΧΙ 

396 

Υπουργείο 
Παιδείας,  

Πολιτισμού, 
Αθλητισμού 

και 
Νεολαίας 

G.PAVLOU TEXTILE 
INDUSTRIES LTD Λατσιά γραφ/αποθ.     άφθ. 4473 27/11/2015 3+2+2 27/112022 7 110.600,00 ΌΧΙ 2,06 0-8% ΌΧΙ   442.400,00 

ΣΕ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 27/11/2019 ΟΧΙ 

397 

Υπουργείο 
Παιδείας,  

Πολιτισμού, 
Αθλητισμού 

και 
Νεολαίας 

AMER HOLDINGS 
LTD Λευκωσία γραφεία 498   20αρ   3/4/2017 5+2+2 2/4/2026 9 59.760,00 ΌΧΙ 10 8% ΌΧΙ   119.520,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 3/4/2019 ΟΧΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

398 

Υπουργείο 
Παιδείας,  

Πολιτισμού, 
Αθλητισμού 

και 
Νεολαίας 

CYFIELD 
DEVELOPMENT 

PUBLIC LTD Λευκωσία γραφεία 1777 300 50αρ 2077 14/12/2017 5+2+2 13/12/2026 9 217.000,00 ΌΧΙ 10γρ,3,5απ. 3% ΌΧΙ   434.000,00 ΝΑΙ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 14/12/2019 ΟΧΙ 

399 

Υπουργείο 
Παιδείας,  

Πολιτισμού, 
Αθλητισμού 

και 
Νεολαίας Α. Τ. Λευκωσία αποθήκη   330 3αρ   1/12/2016 0,5 31/5/2017 1,5 11.400,00 ΝΑΙ 2,878 όχι ΌΧΙ   17.100,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/5/2019 ΟΧΙ 

                                              

401 

Υπουργείο 
Παιδείας,  

Πολιτισμού, 
Αθλητισμού 

και 
Νεολαίας 

Υπουργός 
Εσωτερικών Λευκωσία γραφεία         1/5/2006 3+1+1+ ανοικτή 

ανοι-
κτό 24.615,38 ΌΧΙ   7% ΌΧΙ   376.777,30 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/4/2019 ΟΧΙ 

402 

Υπουργείο 
Παιδείας,  

Πολιτισμού, 
Αθλητισμού 

και 
Νεολαίας 

K.Athienitis 
Contractors 

Developers Public 
Ltd Λευκωσία γραφεία     39αρ   1/1/2016 4ετ.+5μην. 31/5/2024 

8έτ.+
5μ. 240.000,00 ΌΧΙ   0-8% ΌΧΙ   840.000,00 ΝΑΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/6/2019 ΟΧΙ 

403 

Υπουργείο 
Παιδείας,  

Πολιτισμού, 
Αθλητισμού 

και 
Νεολαίας 

Υπουργός 
Εσωτερικών Λευκωσία γραφεία         3/5/1996 3+ ανοικτή 

ανοι-
κτό 625,38 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   όχι ΌΧΙ   14.153,84 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 3/5/2019 ΟΧΙ 

404 

Δεν περιλα-
μβάνεται 

συμβόλαιο 
με Α/Α404                                           

405 

Υπουργείο 
Παιδείας,  

Πολιτισμού, 
Αθλητισμού 

και 
Νεολαίας Α. Χ. Π. Νήσου αποθήκη   500     5/4/2014 10+2+ ανοικτή 

ανοι-
κτό 16.800,00 ΌΧΙ 2,8 ναι ΌΧΙ   84.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 4/4/2019 ΟΧΙ 

406 

Υπουργείο 
Παιδείας,  

Πολιτισμού, 
Αθλητισμού 

και 
Νεολαίας 

Επιτροπή Ιερού 
Ναού Φανερωμένης Λευκωσία βιβλιοθήκη 578   7αρ   1/10/2015 2+2+2 1/10/2021 6 51.336,00 ΌΧΙ 7,4 0-8% ΌΧΙ   205.344,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 1/10/2019 ΟΧΙ 

407 

Υπουργείο 
Παιδείας,  

Πολιτισμού, 
Αθλητισμού 

και 
Νεολαίας 

Επιτροπή Ιερού 
Ναού Φανερωμένης Λευκωσία βιβλ./γραφ. 508   4αρ   1/10/2015 22μην.+2+2 31/7/2021 

5+10
μην. 45.770,00 ΌΧΙ 7,5 0-8% ΌΧΙ   183.080,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 1/10/2019 ΟΧΙ 

408 

Υπουργείο 
Παιδείας,  

Πολιτισμού, 
Αθλητισμού 

και 
Νεολαίας 

Ακίνητα Παύλου 
Αγρότη Λευκωσία αποθήκη 756   απεριοριστ.   1/11/2015 2+2+2 31/10/2021 6 27.000,00 ΌΧΙ 2,98 0-8% ΌΧΙ   108.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/10/2019 ΟΧΙ 

409 

Υπουργείο 
Μεταφορών 
Επικοινωνιών 

και Έργων Μ. Μ. Λ. Λευκωσία γραφεία 2558 30     1/1/1999 7+1+1 31/12/2007 20 157.846,15 ΝΑΙ 5,12+0,7 8% ΜΕΙΩΣΗ   4.174.706,00 ΝΑΙ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

410                                          αφορά το συμβόλαιο Α/Α 409   

411                                         αφορά το συμβόλαιο Α/Α 409   
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

413 

Υπουργείο 
Μεταφορών 
Επικοινωνιών 

και Έργων 
Medcon 

Construction Ltd 
χώροι 

στάθμευσ.     27αρ   1/6/2016 3+2 28/2/2017 9μην. 4.800,00 ΌΧΙ   0-8% ΌΧΙ   3.600,00   

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
28/2/2017. Το συμβ. 

Αντικαταστάθηκε με συμβ.Α/Α414 ΟΧΙ 

414 

Υπουργείο 
Μεταφορών 
Επικοινωνιών 

και Έργων 
Medcon 

Construction Ltd Λευκωσία 
χώροι 

στάθμευσ.     32αρ   1/3/2017 2,25+2 31/5/2021 4,5 6.769,92 ΌΧΙ   0-8% ΌΧΙ   13.539,84   
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 1/3/2019 ΟΧΙ 

415 

Υπουργείο 
Μεταφορών 
Επικοινωνιών 

και Έργων Χ. Λ. Λευκωσία γραφεία 211   3αρ   1/3/2018 5+2+2 28/2/2027 9 22.800,00 ΌΧΙ 9 0-8% ΌΧΙ   22.800,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 1/3/2019 ΟΧΙ 

416 

Υπουργείο 
Μεταφορών 
Επικοινωνιών 

και Έργων 
TEMKABLUE 

DEVELOPMENT LTD Λευκωσία γραφεία 197   3αρ   1/4/2018 5+5 31/3/2028 10 21.276,00 ΌΧΙ 9 0-8% ΌΧΙ   21.276,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 31/3/2019 ΟΧΙ 

417 

Υπουργείο 
Μεταφορών 
Επικοινωνιών 

και Έργων 
Υπουργός 

Εσωτερικών Πάφο έκταση γης       13485 1/7/2018 1+1+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 1.000,00 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   1.000,00   

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/6/2019 ΟΧΙ 

418 

Κέντρο 
Έρευνας και 
Διάσωσης 

ΙΡΙΔΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΛΤΔ Λάρνακα γραφεία 513   10αρ 556 20/5/2011 6 20/5/2017 6 75.624,00 ΝΑΙ 11,5 ναι ΜΕΙΩΣΗ   590.496,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 20/5/2019 ΟΧΙ 

419 

Κέντρο 
Έρευνας και 
Διάσωσης 

ΙΡΙΔΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΛΤΔ Λάρνακα γραφεία 180     570,7 1/2/2016 16 μήνες 19/5/2016 3 35.492,04 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 10,85 0-8% ΌΧΙ   103.518,00 ΑΓΝΩΣΤΟ     

420                                         δεν υπάρχει Α/Α420   

421 

Τμήμα 
Δημοσίων 

Έργων Κ. Α.  Λευκωσία 
χώροι 

στάθμευσ.     1002ΤΜ   1/8/2015 2+2+2 31/7/2021 6 4.400,00 ΌΧΙ   0-8% ΌΧΙ   17.600,00   
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 31/7/2019 ΟΧΙ 

422 

Τμήμα 
Δημοσίων 

Έργων Μ. Μ. 
Κάτω 

Πύργο αποθήκη   100     1/11/2015 2+2+2 30/10/2021 6 898,80 ΌΧΙ 0,75 0-8% ΌΧΙ   3.592,20 ΝΑΙ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 30/10/2019 ΟΧΙ 

423 

Τμήμα 
Δημοσίων 

Έργων 
Υπουργός 

Εσωτερικών   αποθήκη         1/1/2002 1+1+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 410,25 ΌΧΙ   7% ΌΧΙ   9.828,05   

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

424 

Τμήμα 
Δημοσίων 

Έργων Μ. Α. Σ. Παραλίμνι γραφεία 522   ναι   7/1/2009 5+2+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 34.452,00 ΌΧΙ 5,5 ναι ΜΕΙΩΣΗ   378.972,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

425 

Τμήμα 
Δημοσίων 

Έργων 

KATHRIUM 
DEVELOPMENT CO. 

LTD Λάρνακα γραφεία 744   35αρ   15/11/2016 5+2+2 14/11/2025 9 67.008,00 ΌΧΙ 7,51 0-8% ΌΧΙ   201.264,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 14/11/2019 ΟΧΙ 

426 

Τμήμα 
Δημοσίων 

Έργων 
Θεόδωρος 

Θεοδώρου Λτδ Λάρνακα εργαστήρια     4αρ 1185 15/12/2015 5+2+2 14/12/2024 9 29.400,00 ΌΧΙ 2,06 0-8% ΌΧΙ   117.600,00 ΝΑΙ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 14/12/2019 ΟΧΙ 

427, 
428 

Τμήμα 
Δημοσίων 

Έργων ΕΤΚΟ ΛΤΔ Λεμεσό       60αρ   1/12/2004 4 30/11/2008 15 129.230,76 ΝΑΙ   0-8% ΜΕΙΩΣΗ   1.907.175,80 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 1/12/2019 ΟΧΙ 

429 

Τμήμα 
Δημοσίων 

Έργων 
Υπουργός 

Εσωτερικών Λεμεσό γη       186 1/5/2010 3+1+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 10,00 ΌΧΙ   7% ΌΧΙ   98,54   

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/4/2019 ΟΧΙ 

430 

Τμήμα 
Δημοσίων 

Έργων 
Υπουργός 

Εσωτερικών Πάφο γη       3147 1/1/2017 1+1+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 1.708,00 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   5.124,00   

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

431 

Τμήμα 
Ηλεκτρο-

νικών 
Επικοι-
νωνιών Χ. Β. Λευκωσία γραφεία       885 1/4/2013 4+2 31/3/2019 6 69.545,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 6,54 όχι ΌΧΙ   417.270,00 ΟΧΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/3/2019 ΟΧΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

432 

Τμήμα 
Ηλεκτρο-

νικών 
Επικοι-
νωνιών 

Β&Χ Ξυλεμπορική 
Λτδ Λευκωσία γραφεία       413 1/4/2013 4+2 31/3/2019 6 32.455,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 6,54 όχι ΌΧΙ   194.730,00 ΟΧΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/3/2019 ΟΧΙ 

433 
Τμήμα 

Αρχαιοτήτων 
Υπουργός 

Εσωτερικών Λευκωσία         958 1/10/2007 3+1+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 170,94 ΌΧΙ     ΌΧΙ   2.051,28 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 1/10/2019 ΟΧΙ 

434 
Τμήμα 

Αρχαιοτήτων 

Υπουργός 
Εσωτερικών                                     Δεν αναφέρονται πληροφορίες ΟΧΙ 

435 
Τμήμα 

Αρχαιοτήτων 
Υπουργός 

Εσωτερικών Λεμεσό γραφεία       257 1/2/2013 3+1+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 20,00 ΌΧΙ   7% ΌΧΙ   148,59 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

436 
Τμήμα 

Αρχαιοτήτων 
Υπουργός 

Εσωτερικών Πάφο θρησκ.λογ.       179 1/5/2016 3+1+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 40,00 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   120 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/4/2019. ΟΧΙ 

437 
Τμήμα 

Αρχαιοτήτων 
Υπουργός 

Εσωτερικών Κούκλια         32510 1/8/2013 3+1+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 25,00 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   150 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/7/2019 ΟΧΙ 

438 
Τμήμα 

Αρχαιοτήτων 
Υπουργός 

Εσωτερικών 

Πόλη 
Χρυσο-

χούς αποθήκη         1/4/1986 32+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 717,60 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   23.680,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/3/2019 ΟΧΙ 

439 
Τμήμα 

Αρχαιοτήτων 

Υπουργός 
Εσωτερικών Λέμπα αποθήκη       459 1/3/2002 3+1+ ανοικτή 

ανοι-
κτό 246,15 ΌΧΙ   7% ΌΧΙ   5.297,08 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 28/2/2019. ΟΧΙ 

440 
Τμήμα 

Αρχαιοτήτων 

Υπουργός 
Εσωτερικών Λέμπα αποθήκη       667 1/3/1987 30+1+ ανοικτή 

ανοι-
κτό 41,04 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   1.272,24 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 28/2/2019. ΟΧΙ 

441 
Τμήμα 

Αρχαιοτήτων 
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ 

ΚΥΠΡΟΥ                                     Δεν αναφέρονται πληροφορίες ΟΧΙ 

442, 
443, 
444, 
445, 
446 

Τμήμα 
Πολιτικής 

Αεροπορίας 
S.O.E.C. 

Development ltd Λευκωσία γραφεία 1745   27αρ   1/1/2016 31/12/2019 31/12/2019 4 215.472,60 ΌΧΙ 10,29 όχι ΜΕΙΩΣΗ   829.852,20 ΝΑΙ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

447 

Υπουργείο 
Συγκοινωνιών 

και Έργων 
Υπουργός 

Εσωτερικών Λάρνακα γη         1/1/2003 33+ 31/12/2035+ 33+ 2.222,22 ΌΧΙ   7% ΌΧΙ   37.777,77   
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

                                              

449 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Ι. Χρ. Κ. Λευκωσία γραφεία 134       1/7/2006 7+2+2 30/6/2017 11 13.333,33 ΌΧΙ   8% ΜΕΙΩΣΗ   174.899,39 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
30/6/2019 ΟΧΙ 

450 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Κ. Β. Λευκωσία γραφεία 400       1/11/2012 5+2+2 31/10/2021 9 30.000,00 ΌΧΙ 6,25 ναι ΌΧΙ   210.000,00 ΝΑΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/10/2019 ΟΧΙ 

451 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Μ. Β.,Χ.Β. Λευκωσία γραφεία 399       1/3/2015 5+2+2 29/2/2020 9 27.000,00 ΌΧΙ 5,63 ναι ΌΧΙ   135.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 28/2/2019 ΟΧΙ 

452 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Π. & Γ. Π Λευκωσία γραφεία 164       1/12/2002 5+2+2 30/11/2011 17 5.743,58 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 2,91 7% ΜΕΙΩΣΗ   119.349,71 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/11/2019 ΟΧΙ 

453 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Α. Π. Λευκωσία γραφεία 60   20ΤΜ   2/5/2015 5+2+2 2/5/2024 9 1.980,00 ΌΧΙ 2,75 ναι ΌΧΙ   7.920,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 2/5/2019 ΝΑΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

454 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Φ. Ν. Λ. Λευκωσία γραφεία 40,95       1/10/1995 3+2+2 31/9/2002 24 1.948,71 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 2,69 7% ΜΕΙΩΣΗ   62.271,07 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/12/2018 ΟΧΙ 

455 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Κ. Θ. & E. Θ. Τσέρι γραφεία 150   2αρ   1/4/2009 5+2 31/3/2016 10 12.420,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 6,9 7% ΜΕΙΩΣΗ   109.393,71 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/6/2019 ΟΧΙ 

456 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών 

FIRTREE 
MAAGEMENT LTD Λατσιά γραφεία 20       1/4/2005 16μήν+2+2 30/6/2010 14 1.025,64 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 4,27 όχι     14.358,96 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/6/2019 ΟΧΙ 

457 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Π. Π. 

Π. 
Λακατάμ. γραφεία 220   18ΤΜ 238 1/8/2003 5+2+2 31/7/2012 15 15.384,61 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 5,8 7% ΜΕΙΩΣΗ   283.122,17 ΟΧΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/6/2019 ΟΧΙ 

458 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Β. Χ. Δάλι γραφεία 112   2αρ   1/2/2000 3+2+2 31/1/2007 19 2.871,79 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 2,13 όχι ΜΕΙΩΣΗ   73.039,90 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/6/2019 ΟΧΙ 

459 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών 

Κοινοτικό 
Συμβούλιο 

Κακοπετριάς. 
Κακο-
πετριά γραφεία 122       1/1/2019       6.096,00               Δεν συνήφθη ακόμα συμβόλαιο   

460 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Α., Μ., Κ. Δ. 

Κοκκινο-
τριμιθιά γραφεία 144   3αρ   1/12/2010 5+2+ 30/11/2017+ 9 13.800,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 7,98 8% ΜΕΙΩΣΗ   95.094,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/6/2019 ΟΧΙ 

461 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών 

Εκκλησιαστική 
Επιτρ. Αγ.Λαζάρου  Λάρνακα γραφεία 73       1/4/1992 3+2+ 31/3/1995+ 27 7.856,41 ΌΧΙ 8,96   ΜΕΙΩΣΗ   321.159,31 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/3/2019 ΟΧΙ 

462 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Α. Χ’. Χ. Λάρνακα γραφεία 72   1αρ   1/7/1993 3+2+2+2 30/6/2002 26 2.871,79 ΝΑΙ 3,32           

Ενδεχομένως τα δύο συμβόλαια να 
ενοποιηθήκαν και το ενοίκιο των 

€656/μήνα να αφορά τα δύο 
υποστατικά.Δεν δίδονται 

διευκρινήσεις ΝΑΙ 

462α 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Α. Γ. Ζ. Λάρνακα γραφεία 47       1/4/2002 2+2+2 31/3/2008 17 2.666,66 ΝΑΙ 4,72           

Ενδεχομένως τα δύο συμβόλαια να 
ενοποιηθήκαν και το ενοίκιο των 

€656/μήνα να αφορά τα δύο 
υποστατικά.Δεν δίδονται 

διευκρινήσεις ΝΑΙ 

463 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Χ.-Μ. Χ. Λάρνακα γραφεία 40,25   2αρ   1/8/2017 2+2+2 31/7/2023 6 2.160,00 ΌΧΙ 4,47 0-8% ΌΧΙ   4.320,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/7/2019 ΟΧΙ 

464 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Κ. Λ. Κ. Αραδίππου γραφεία         1/6/1996 3+2+2 31/5/2003 23 4.102,56 ΝΑΙ   7% ΜΕΙΩΣΗ   130.154,17 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/11/2019 ΟΧΙ 

465 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Π. Σ. Αθιένου γραφεία 72       1/2/2000 3+2+2 31/1/1006 19 1.846,15 ΝΑΙ 2,13 όχι ΌΧΙ   47.614,02 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/1/2019 ΟΧΙ 

466 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Λ. Κ. Π. 

Πάνω 
Λεύκαρα γραφεία 94       9/7/2004 2+2+2 8/7/2010 15 5.128,20 ΝΑΙ 4,54 όχι ΌΧΙ   76.923,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
8/7/2019, χωρίς αυξήσεις καθότι δεν 

διευκρινίζεται αν δόθηκαν ΟΧΙ 

467 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Λ. Θ. Ορμήδεια γραφεία 35       1/2/1999 2+2+2 31/1/2005 20 1.641,02 ΝΑΙ 3,9 όχι ΌΧΙ   43.540,18 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/1/2019 ΟΧΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

468 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Έπαρχος Λάρνακας Κίτι γραφεία 49       1/7/2012 3 30/6/2015 7 132,00 ΝΑΙ   όχι ΌΧΙ   924 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/6/2019 ΟΧΙ 

469 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Α/φοι Α. & Κ. Κ. Λιοπέτρι γραφεία 56       15/7/1991 2+ 14/7/1993+ 28 2.461,38 ΝΑΙ 3,66 όχι ΌΧΙ   61.754,16 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 14/7/2019 ΟΧΙ 

470 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Π. Χ. Τ. 

Ξυλο-
φάγου γραφεία 52       1/3/2002 14μήν.+2+2 31/5/2007 17 3.774,35 ΝΑΙ 6,04 όχι ΌΧΙ   82.762,48 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/5/2019 ΟΧΙ 

471 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών 

Πρόεδρος 
Συμβουλίου 
Βελτώσεως 
Ξυλοτύμπου 

Ξυλο-
τύμπου γραφεία 24       1/12/1983 2+2+ ανοικτή  36 512,82 ΌΧΙ 1,78 όχι ΌΧΙ   17.122,56 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε από 
1/12/2011 μ/εχρι 30/11/2019 ΟΧΙ 

472 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Χ. Κ. Λ. & Π. Τ. Αυγόρου γραφεία 75       16/5/1996 3+2+2 15/5/2003 23 1.948,71 ΝΑΙ 2,16 7% ΌΧΙ   57.815,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 15/5/2019 ΟΧΙ 

473 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Μ. Μ. Δερύνεια γραφεία 80       1/5/2002 3+2+2 30/4/2009 17 4.717,94 ΝΑΙ 4,91 όχι ΜΕΙΩΣΗ   84.421,23 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/4/2019 ΟΧΙ 

474 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Σ. Λ. Παραλίμνι γραφεία 300       1/3/2012 3+2+2 28/2/2019 7 28.800,00 ΌΧΙ 8 όχι ΜΕΙΩΣΗ   192.960,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 28/2/2019 ΟΧΙ 

475 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Α. Α. Λεμεσό γραφεία 63       9/4/2003 3+2+2 8/4/2010 16 4.512,82 ΝΑΙ 5,96 όχι ΜΕΙΩΣΗ   70.328,20 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 8/4/2019 ΟΧΙ 

476 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών 

Εκκλησιαστική 
Επιτρ. Αγ.Νικολάου 

Λεμεσού Λεμεσό γραφεία 290       1/4/1991 3+2+2+2 31/3/2000 28 16.410,25 ΝΑΙ 4,71 όχι ΌΧΙ   459.487,00 ΟΧΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
1/4/2019 χωρίς να υπολογιστούν 
αυξήσεις καθότι δεν καθορίζονται ΝΑΙ 

477 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών 

C&I INVESTMENTS 
LTD Λεμεσό γραφεία 76 34 1αρ   1/3/2008 7+2+2 28/2/2019 11 10.215,38 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 7,73 8% ΌΧΙ   128.074,51 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
28/2/2019 ΟΧΙ 

478 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Κ. Γ. & Μ. Κ. Λεμεσό γραφεία 65   2αρ   1/10/2001 3+2+2 30/9/2008 18 3.487,17 ΝΑΙ 4,47 όχι ΌΧΙ   77.698,76 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/9/2019 ΟΧΙ 

479 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών 

G.C.E. KINNIS 
ESTATES LTD Λεμεσό γραφεία     10αρ 305 1/5/2013 5+2+2 30/4/2022 9 18.564,00 ΌΧΙ 5,07 όχι ΌΧΙ   111.384,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/4/2019 ΟΧΙ 

480 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Χ. Κ. Λεμεσό γραφεία 46       1/6/1987 2+1+ ανοικτή  

ανοι-
κτό 2.461,53 ΌΧΙ 4,45 όχι ΌΧΙ   94.743,78 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/5/2019 ΟΧΙ 

481 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Κ. Α. 

Κάτω 
Πολεμίδια γραφεία 84 42 2αρ 126 1/5/2001 3+2+2 30/4/2008 18 3.692,30 ΝΑΙ 2,44 όχι ΜΕΙΩΣΗ 3.733,33 83.872,78 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/5/2019 ΟΧΙ 

482 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών 

Ανδρέας Αχιλλέως 
Λτδ Λεμεσό γραφεία 218 174   392 1/9/2006 5+2 31/8/2013 13 29.743,58 ΝΑΙ 6,32 8% ΜΕΙΩΣΗ   240.276,65 ΝΑΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/11/2019 ΟΧΙ 

483 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών 

Πρόεδρος 
Κοινοτικού 

Συμβουλίου Αγρού Αγρός γραφεία 112   9αρ   1/1/2018 8+2μην.+2+2 28/2/2030 
12+2
μην. 3.360,00 ΌΧΙ 2,5 ναι ΌΧΙ 27.600,00   ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν καταβάλλεται ενοίκιο μέχρι 
εξοφλήσεως του ποσού των 

€27.600,00 ΟΧΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

484 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών 

Marios Nicolaou & 
Sons Ltd Λεμεσό γραφεία 400   80αρ   1/11/2006 5+2 31/10/2013 13 34.871,79 ΝΑΙ 7,26 8% ΜΕΙΩΣΗ   461.173,16 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/7/2019 ΟΧΙ 

485 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Κ. Χ. Ύψωνα γραφεία 86       1/6/2013 5+2+2 31/5/2022 9 7.740,00 ΌΧΙ 7,5 ναι ΌΧΙ   46.440,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/5/2019 ΟΧΙ 

486 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Pafico Ltd Πάφο γραφεία 570 450 7αρ 1020 1/10/2008 10+2+2+2 30/9/2024 16 85.470,08 ΌΧΙ 7,7 7% ΌΧΙ   1.068.502,22 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/9/2019 ΝΑΙ 

487 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Κ. Κ. Πάφο γραφεία 217       1/12/2003 2+2+2 30/11/2009 16 10.256,41 ΝΑΙ 3,93 όχι ΜΕΙΩΣΗ   184.319,79 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/11/2019 ΟΧΙ 

488 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Μ. Χ. Πέγια γραφεία 98   85ΤΜ+1αρ   1/1/2010 5+2 31/12/2017 10 13.200,00 ΝΑΙ 11,22 7% ΜΕΙΩΣΗ   108.800,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/10/2019 ΟΧΙ 

489 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών 

Ιερά Μητρόπολις 
Πάφου 

Γερο-
σκήπου γραφεία 50   2αρ   1/7/2016 5+2+2 30/6/2025 9 3.000,00 ΌΧΙ 5 0-8%     9.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
31/10/2019.Υπήρχε προηγούμενο 

συμβόλαιο από 9/1988  ΟΧΙ 

490 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών 

Υπουργός 
Εσωτερικών 

Πόλη 
Χρυσο-

χούς γραφεία 120       1/10/2015 3+1=1+ ανοικτή  
ανοι-
κτό 277,00 ΌΧΙ   7% ΌΧΙ   1.127,39 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/9/2019 ΟΧΙ 

491 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Π. Ν. Κ. Λευκωσία μουσείο         1/6/1998 3+2+2 31/5/2005 2-1 10.256,41 ΝΑΙ   7% ΜΕΙΩΣΗ   259.113,83 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/5/2019 ΟΧΙ 

492 

Τμήμα 
Ταχυδρο-

μικών 
Υπηρεσιών Δήμος Λεμεσού         2αρ                           

Ενοικίαση 2 χώρων στάθμευσης από 
το Δήμο Λεμεσού.Δεν δίδονται 

περεταίρω λεπτομέρειες ΟΧΙ 

493 

 Τμήμα 
Οδικών 

Μεταφορών C.P.N. KAMERIS LTD Λευκωσία γραφεία 2355,5       11/9/1995 7+6 10/9/2008 24 106.064,20 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 3,75 ναι ΜΕΙΩΣΗ   3.160.556,20 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
31/12/2018 ΟΧΙ 

494 

 Τμήμα 
Οδικών 

Μεταφορών 
HOND MARITIME 

SERVICES LTD Δερύνεια 
γραφεία/ 

αποθ. 1255   20αρ   1/3/2011 64μήν.+2+2 30/6/2020 
64μη
ν.+4 16.505,09 ΌΧΙ 1,09 0-8% ΌΧΙ   148.545,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 1/3/2019 ΟΧΙ 

494α 

 Τμήμα 
Οδικών 

Μεταφορών 
HOND MARITIME 

SERVICES LTD Δερύνεια           1/3/2005 2+2 28/2/2009 

Έως 
1/3/ 
2011 16.512,82 ΌΧΙ         115.589,74 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το συμβόλαιο αυτό 
αντικαταστάθηκε από το συμβόλαιο 

Α/Α494 ΟΧΙ 

495 

 Τμήμα 
Οδικών 

Μεταφορών 
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ& 

ΥΙΟΙ ΛΤΔ Λάρνακα 
γραφεία/ 

αποθ. 2287   100αρ   1/3/2007 3+2+2 28/2/2014 12 157.948,71 ΝΑΙ 5,75 7% ΜΕΙΩΣΗ   2.113.100,80 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 1/3/2019 ΟΧΙ 

496, 
497 

Τμήμα 
Ηλεκτρομη-

χανολογικών 
Υπηρεσιών 

G and F 
Elektrometal ltd Λάρνακα 

γραφεία/ 
εργαστήρια         1/5/2012 5+2+ ανοικτή  

ανοι-
κτό 69.684,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   όχι ΜΕΙΩΣΗ 82.060,80 415.284,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/4/2019 ΟΧΙ 

498 

Τμήμα 
Ηλεκτρομη-

χανολογικών 
Υπηρεσιών ΕΤΚΟ ΛΤΔ Λεμεσό γραφεία         1/12/2004 4 30/11/2008 15 57.435,89 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   όχι ΜΕΙΩΣΗ   746.281,98 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/11/2019 ΟΧΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

499 

Τμήμα 
Ηλεκτρομη-

χανολογικών 
Υπηρεσιών Κ. Ε. Ύψωνα 

γραφεία/ 
αποθ. 266 908     1/12/2004 4 30/11/2008 15 38.974,35 ΝΑΙ 2,76 όχι ΜΕΙΩΣΗ   249.946,83 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 1/3/2019 ΟΧΙ 

500 

Τμήμα 
Ηλεκτρομη-

χανολογικών 
Υπηρεσιών 

Υπουργός 
Εσωτερικών Πάφο γη         1/12/2017 1+1+ ανοικτή  

ανοι-
κτό 342,00 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   1.026,00   

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

501, 
503, 
512 

Υπουργείο 
Υγείας Belcy Co.Ltd Λευκωσία γραφεία 7000 865 246αρ 7865 6/2/2008 5+2+ ανοικτή  

ανοι-
κτό 652.617,41   7,35-3,42-       7.956.381,90 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Εισηγούμαι όπως γίνει περεταίρω 
διερεύνηση ΝΑΙ 

502 

Φαρμα-
κευτικές 

Υπηρεσίες Alox Ltd Λευκωσία αποθήκη   3000     1/1/2004 5+2+2 31/12/2012 16 123.076,92 ΌΧΙ 3,41 ναι ΜΕΙΩΣΗ 349.639,43 2.065.208,60 ΟΧΙ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 31/12/2019 ΝΑΙ 

504 

Ιατρικές 
Υπηρεσίες & 

Υπηρεσίες 
Δημόσιας 

Υγείας 

Κέντρο Παροχής 
Κοινωνικών 

Υπηρεσιών Αγίου 
Δομετίου Λευκωσία γραφεία 420   ναι   1/1/2017 5+2+2 31/12/2025 9 19.000,00 ΌΧΙ 3,77 0-8% ΌΧΙ   38.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

505 

Ιατρικές 
Υπηρεσίες & 

Υπηρεσίες 
Δημόσιας 

Υγείας 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ Λευκωσία 
χώρος 

σταθμευσης         27/2/2018 9μήν.+2+2 30/11/2018 
4+9 
μήν 5.760,00 ΌΧΙ   0-8% ΌΧΙ   5.760,00   

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 26/2/2019 ΟΧΙ 

506 

Ιατρικές 
Υπηρεσίες & 

Υπηρεσίες 
Δημόσιας 

Υγείας Α. Σ. Λευκωσία γραφεία         20/10/2004 5 19/10/2009 15 91.681,48 ΝΑΙ   όχι     1.339.735,10 ΟΧΙ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 20/1/2019 ΟΧΙ 

507 

Φαρμα-
κευτικές 

Υπηρεσίες 
POULLARIS ESTATE 

LTD Λατσιά 
γραφεία/ 

αποθ. 253 2963     16/9/2009 7+2+2 15/9/2020 11 177.750,00 ΌΧΙ 
8,54γρ./4,27

απ ναι ΜΕΙΩΣΗ 368.718,75 1.777.500,00 ΝΑΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
15/9/2019 με το ενοίκιο που 
καθορίζεται στο συμβόλαιο  ΝΑΙ 

508 

Ιατρικές 
Υπηρεσίες & 

Υπηρεσίες 
Δημόσιας 

Υγείας Ά. Γ. Μ. Λευκωσία αποθήκη   1500     24/5/2016 1+2+2 23/5/2021 5 40.080,00 ΌΧΙ 3,34 0-8%     120.240,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το συμβόλαιο αποτελεί συνέχεια 
προηγούμενου συμβολαίου ημ. 

18/2/2004 και παρουσιάζει λάθος 
στον αριθμό των ΤΜ και του ετήσιου 

ενοικίου ΝΑΙ 

509 

Δεν περιλα-
μβάνεται 

συμβόλαιο 
με Α/Α509                                           

510 

Ιατρικές 
Υπηρεσίες& 
Υπηρεσίες 
Δημόσιας 

Υγείας ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ Λευκωσία         680 27/11/2016 5 26/11/2021 5 42.000,00 ΌΧΙ 5,15 όχι ΌΧΙ   126.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 26/11/2019  ΟΧΙ 

511 

Ιατρικές 
Υπηρεσίες& 
Υπηρεσίες 
Δημόσιας 

Υγείας 
Αρχή Λιμένων/ 

Διαχειριστής Λεμεσό γραφεία         1/1/2016 1 31/12/2016 1 8.666,77 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ         8.666,77 ΑΓΝΩΣΤΟ   ΟΧΙ 

512 

Δεν περιλα-
μβάνεται 

συμβόλαιο 
με Α/Α512                                           

513 
Υπουργείο 

Υγείας 
Υπουργός 

Εσωτερικών Λεμεσό ανοικ.χώρ.       5384 3/4/2000 3+1+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 1.709,40 ΌΧΙ         32.478,63   

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 3/4/2019  ΟΧΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

514 

Υπηρεσίες 
Ψυχικής 
Υγείας Α. Σ. Λευκωσία γραφεία     3αρ+   1/12/2004 5+1+ ανοικτή 

ανοι-
κτό 7.550,99 ΌΧΙ         113.264,87 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
30/11/2019 χωρίς να ληθφούν 

υπόψη αυξήσεις καθότι δεν 
διευκρινίζεται αν δόθηκαν ΟΧΙ 

515 

Υπηρεσίες 
Ψυχικής 
Υγείας Π. Τ. Λευκωσία γραφεία 300   2αρ   18/3/2003 5+2 30/6/2010 16 10.256,41 ΝΑΙ 2,84 8%     210.865,86 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
17/3/2019 με αύξηση 8% ανά διετία ΟΧΙ 

516 

Υπηρεσίες 
Ψυχικής 
Υγείας Ρ. Α. Δ. Λευκωσία γραφεία 300       1/11/2001 5+2 1/10/2008 18 16.410,25 ΝΑΙ 4,55 7%     381.337,96 ΝΑΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
31/10/2019 με αύξηση 7% ανά διετία ΟΧΙ 

517 

Υπηρεσίες 
Ψυχικής 
Υγείας 

G.A. LYSIOTIS 
ESTATE CO. LTD Λάρνακα γραφεία 155       16/2/2010 5+2 15/2/2017 9 16.740,00 ΝΑΙ 9   ΌΧΙ   150.660,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
15/2/2019 χωρίς αύξηση . Το ενοίκιο 

είναι σχετικά ψηλό ΟΧΙ 

518 

Υπηρεσίες 
Ψυχικής 
Υγείας Π. Γ. Λάρνακα γραφεία 285   ναι   1/7/2003 5+2 30/6/2010 16 8.205,12 ΝΑΙ 2,4 7% ΌΧΙ   163.395,41 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
30/6/2019 με αύξηση 7% ανά διετία ΟΧΙ 

519 

Υπηρεσίες 
Ψυχικής 
Υγείας Μ. Χ. Λεμεσό γραφεία 230       1/7/2010 7+2 30/6/2019 9 22.200,00 ΌΧΙ 8 8% ΌΧΙ   210.456,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
30/6/2019 με αύξηση 8% μετά την 

πρώτη τριετία μόνο ΟΧΙ 

520 

Υπηρεσίες 
Ψυχικής 
Υγείας Ξ. Χ. Πάφο γραφεία 231       3/5/2010 6+2 2/5/2018 9 8.760 ΝΑΙ 3,16   ΌΧΙ   78.840,00 

ΠΕ ΜΕ ΜΗ 
ΕΞΟΥΣΙΟ-

ΔΟΤΗ-
ΜΕΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
2/5/2019 χωρίς αύξηση καθότι  

δεν καθορίζεται ΟΧΙ 

521 

Υπηρεσίες 
Ψυχικής 
Υγείας Έ. Ε. Λευκωσία 

Κέντρο ημ. 
Εφήβων 258       9/6/2009 5+2 8/6/2016 10 14.400,00 ΝΑΙ 4,65 7% ΌΧΙ   151.042,00 ΟΧΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
8/6/2019 με αύξηση 8% μετά την 

πρώτη τριετία μόνο ΟΧΙ 

522 

Υπηρεσίες 
Ψυχικής 
Υγείας Έ.  Λεμεσό γραφεία 278 6+54βερ. 7αρ   1/2/2011 7+2 31/1/2020 9 34.800,00 ΌΧΙ 8,73 8% ΌΧΙ   179.568,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
31/1/2019 με αύξηση 8% μετά την 

πρώτη τριετία μόνο ΟΧΙ 

523 

Γενικό 
Χημείο του 

Κράτους Α. Α. Λευκωσία γραφεία         29/12/2009 7 29/12/2016 11 102.516,00 ΝΑΙ     ΌΧΙ 119.220,00 1.051.600,00 ΌΧΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
229/12/2019 χωρίς αύξηση καθότι 

δεν διευκρινίζεται ΝΑΙ 

524 

Γενικός 
Διευθυντής 
Βουλής των 

Αντιπρο-
σώπων Ε. Κ. Λευκωσία αποθήκη         1/12/2008 3+2 30/11/2013 11 9.226,44 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   12% ΜΕΙΩΣΗ   89.680,98 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
31/12/2019 θεωρώντας ότι δόθηκε 

αύξηση μόνο μετά την πρώτη τριετία ΟΧΙ 

525 Κ.Ο.Τ. U.G.A.B. Λευκωσία γραφεία 3455   57αρ   15/5/2015 2+2 14/5/2019 4 164.904,00 ΌΧΙ 4 όχι ΌΧΙ   659.616,00   
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 14/5/2019  ΟΧΙ 

526 Κ.Ο.Τ. U.G.A.B. Λευκωσία χώρος σταθ.         17/7/2012     7 4.800,00           33.600,00     ΟΧΙ 

527 Κ.Ο.Τ. Δήμος Λευκωσίας Λευκωσία γραφεία         1/1/1984 4 31/12/1987 35 2.461,53 ΝΑΙ   όχι ΌΧΙ   86.153,84 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 

31/12/2019 χωρίς αυξήσεις ΟΧΙ 

528 Κ.Ο.Τ. Δήμος Πάφου Πάφο γραφεία 33       1/5/2003 5+5+5+ ανοικτή 16 8.205,12 ΌΧΙ 20,72 όχι ΌΧΙ   106.666,56 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 

30/4/2019 χωρίς αυξήσεις ΟΧΙ 

529 Κ.Ο.Τ. 

Συμβούλιο 
Βελτιώσεως Αγίας 

Νάπας 
Αγία 

Νάπα γραφεία         1/6/1993 5+5 31/5/2003 26 2.051,28 ΝΑΙ   ναι ΌΧΙ   53.333,33 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 

31/5/2019 χωρίς αυξήσεις ΟΧΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

530 Κ.Ο.Τ. 
Δήμος Πόλεως 

Χρυσοχούς 

Πόλη 
Χρυσο-

χούς γραφεία         1/1/2001 5+5 31/12/2009 19 9.230,76 ΌΧΙ     ΜΕΙΩΣΗ   165.003,24 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 31/12/2019  ΟΧΙ 

531 Κ.Ο.Τ. 

EMILIOS 
KALLENOS(HOLDING

S)LTD 
Αγία 

Νάπα γραφεία 220   8αρ   1/3/2004 10 28/2/2014 15 14.358,97 ΝΑΙ 5,44 ναι ΜΕΙΩΣΗ   224.601,51 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 30/6/2019  ΟΧΙ 

532 Κ.Ο.Τ. Α. Σ. Πάφο γραφεία         1/11/2012 10 31/10/2022 10 9.000,00 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   63.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 31/10/2019  ΟΧΙ 

533 Κ.Ο.Τ. 

Συνεργατικό 
Ταμιευτήριο 

Εκπαιδευτικών 
Κύπρου Λτδ Πάφο γραφεία 179   6αρ   1/3/2014 2 28/2/2016 5 9.360,00 ΝΑΙ 4,35 όχι ΌΧΙ   46.800,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 28/2/2019  ΟΧΙ 

534 Κ.Ο.Τ. Galacon Ltd Λεμεσό γραφεία     2αρ   1/10/2014 2+2 30/9/2018 5 14.100,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   όχι     70.500,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/9/2019  ΟΧΙ 

534 Κ.Ο.Τ. 
Αρχή Λιμένων 

Κύπρου Λεμεσό γραφεία 43       15/11/2015 5+5 14/11/2020 10 8.500,00 ΌΧΙ 16,47 όχι ΌΧΙ   34.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 14/11/2019  ΟΧΙ 

535 Κ.Ο.Τ. Δήμος Παραλιμνίου Παραλίμνι γραφεία         1/1/2010 10 31/12/2020 10 2.160,00 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   22.560,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 31/12/2019  ΟΧΙ 

536 Κ.Ο.Τ. Α. Σ. Λάρνακα γραφεία 107   2αρ   1/3/2015 2 28/2/2017 4 6.600,00 ΝΑΙ 8,73 όχι ΜΕΙΩΣΗ   25.800,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
28/2/2019 .Υπάρχει ασάφεια για τα 

τετραγωνικά. Στο συμβόλαιο 
αναφέρεται ότι το εμβαδόν είναι 107 

ΤΜ ενώ στους καταλόγους που 
επισυνάπτονται 63ΤΜ ΝΑΙ 

537 Κ.Ο.Τ. ΔΛΕΜΑΚ ΛΤΔ Λατσιά αποθήκη         10/3/2010 6+6 31/3/2022 12 37.211,28 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   343.811,16 ΟΧΙ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 9/3/2019  ΟΧΙ 

538 Κ.Ο.Τ. 
Υπουργός 

Εσωτερικών Λάρνακα           19/7/1977 20+15 18/7/2012 42 20,51 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   όχι ΌΧΙ   861,53 ΑΓΝΩΣΤΟ   ΟΧΙ 

539 Κ.Ο.Τ. H. W. und B. M. 
Φρανκ-
φούρτη γραφεία 164,51       1/5/2015 5 30/4/2020 5 43.430,64 ΌΧΙ 22 όχι ΌΧΙ   173.722,56 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/4/2019  ΟΧΙ 

540 Κ.Ο.Τ.   Παρίσι γραφεία 100       10/12/2018 9 9/12/2027   46.000,00               Η σύμβαση είναι στα γαλλικά. ΟΧΙ 

541 Κ.Ο.Τ. R. S. C.AB Σουηδία γραφεία 137       1/7/2017 3+3 30/6/2020 3+3 349350SEK               Το ενοίκιο είναι σε συνάλαγμα ΟΧΙ 

542 Κ.Ο.Τ. B. S. Ιταλία γραφεία         1/7/2012 6+6 30/6/2024 6 28.000,00 ΌΧΙ     ΜΕΙΩΣΗ   194.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 

30/6/2019  ΟΧΙ 

543 Κ.Ο.Τ. 
SISKA Heuberger 

Holding AG Ζυρίχη γραφεία         1/10/2015 5 30/9/2020 5 CHF29.650,00 ΌΧΙ     ΌΧΙ     ΑΓΝΩΣΤΟ Το ενοίκιο είναι σε συνάλαγμα ΟΧΙ 

544 Κ.Ο.Τ. Peldayne West B.V. Αμστερνταμ γραφεία         1/7/2015 3+3+3+ 1/7/2018 4 24.000,00 ΌΧΙ   ναι ΌΧΙ   99.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 30/6/2019  ΟΧΙ 

545 
Υπουργείο 

Εσωτερικών 
FESSAS&KASHOULIS 

PROPERTIES LTD Λευκωσία γραφεία 991   15αρ   21/9/2009 5 20/9/2014 5 121.893,00 ΌΧΙ 10,25 8% ΌΧΙ   628.967,88 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το ενοίκιο αφορά την περίοδο  

μέχρι 20/9/2014 ΟΧΙ 

545α 
Υπουργείο 

Εσωτερικών 
FESSAS&KASHOULIS 

PROPERTIES LTD Λευκωσία γραφεία 663   11αρ   21/9/2014 2+1 20/9/2017 3 55.692,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 7   ΑΥΞΗΣΗ    284.824,80 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 20/9/2019  ΟΧΙ 

546 

Τμήμα 
Κτηματο-

λογίου και 
Χωρομε-

τρίας 
Krashia shoe Factory 

Ltd Λευκωσία γραφεία         1/5/1988 2+2+2 30/4/1994 31 85.384,61 ΝΑΙ   όχι ΌΧΙ   4.561.129,00 ΝΑΙ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 30/6/2019  ΝΑΙ 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΟ/01/2019 

 

71 
 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

547 

Τμήμα 
Κτηματο-

λογίου και 
Χωρομε-

τρίας Ζ. Κ. Λευκωσία γραφεία         1/7/1992 3+2+2 30/6/1999 27 33.333,33 ΝΑΙ   7% ΌΧΙ   1.376.042,20 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
30/6/2019 λαμβάνοντας υπόψη 7% 

αύξηση ανά διετία ΝΑΙ 

548 

Τμήμα 
Κτηματο-

λογίου και 
Χωρομε-

τρίας 

Elmeni Estates 
Ltd&C.N Shiacolas 
Investments Ltd Λευκωσία γραφεία 4436 1579 182αρ 6015 1/9/2009 6 31/8/2015 10 775.200,00   

10,73 
περ.γρ&αποθ 8% ΜΕΙΩΣΗ   7.317.888,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
31/8/2019 λαμβάνοντας υπόψη 8% 

μείωση από 1/9/2012 ΝΑΙ 

549 

Τμήμα 
Κτηματο-

λογίου και 
Χωρομε-

τρίας 
Ruidoso Overseas 

Ltd&Κ. Χ Κ. Παραλίμνι γραφεία 1335 650 804ΤΜ 2968 1/9/2018 9+2+2 31/8/2031 13 156.000,00 ΌΧΙ 6,55γρ+αποθ. 0-8% ΌΧΙ   156.000,00 ΝΑΙ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 31/8/2019  ΟΧΙ 

550 

Τμήμα 
Κτηματο-

λογίου και 
Χωρομε-

τρίας TOFARCO LTD Λευκωσία γραφεία 1863 64 90αρ 2065 1/9/2017 3+2+2 31/8/2024 7 324.000,00 ΌΧΙ 14 0-8% ΌΧΙ   648.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 

31/8/2019. Το ενοίκιο κρίνεται ψηλό  ΝΑΙ 

551 

Τμήμα 
Κτηματο-

λογίου και 
Χωρομε-

τρίας Γ. Ν.Κ. κ.α Λευκωσία χώρος σταθ.     679   1/1/2013 2+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 8.148,00 ΌΧΙ 1   ΌΧΙ   57.036,00   

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
31/12/2019. Το ενοίκιο κρίνεται 

ψηλό. Το συμβόλαιο έχει σχέση με 
Α/Α548 ΝΑΙ 

552 
και 

552α 

Τμήμα 
Κτηματο-

λογίου και 
Χωρομε-

τρίας Ε.&Μ. Ά. Π. Λευκωσία χώρος σταθ.     585+578   1/6/2005 3 31/5/2008 14 7.155,55 ΝΑΙ 0,51 όχι ΌΧΙ   100.177,77   

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
31/5/2019, χωρίς να ληφθούν 

υπόψη αυξήσεις καθότι δεν 
καθορίζονταν στο συμβόλαιο. Το 

συμβόλαιο θα πρέπει να εξεταστεί 
με τα συμβόλαια ενοικίασης 

γραφείων  ΝΑΙ 

553 

Τμήμα 
Κτηματο-

λογίου και 
Χωρομε-

τρίας Σ. Τ. Ε. Λευκωσία χώρος σταθ.     621   1/10/2002 2+2+2 30/9/2008 17 3.589,74 ΝΑΙ 0,48 όχι ΌΧΙ   61.025,58   

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
30/9/2019.  Το συμβόλαιο θα πρέπει 

να εξεταστεί με τα συμβόλαια 
ενοικίασης γραφείων  ΝΑΙ 

554 

Τμήμα 
Κτηματο-

λογίου και 
Χωρομε-

τρίας Δήμος Λευκωσίας Λευκωσία χώρος σταθ.     70αρ   1/2/2019 3+2+2 31/1/2023 7 10.080,00 ΌΧΙ   όχι ΌΧΙ   10.080,00   
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

για το 2019 ΟΧΙ 

555 

Τμήμα 
Κτηματο-

λογίου και 
Χωρομε-

τρίας Α. Ν. κα Ακρωτήρι γραφεία 195       1/3/1997 3+2+2 29/2/2004 22 9.230,76 ΝΑΙ 3,94 7% ΌΧΙ   282.461,61 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 

29/2/ 2019 με 7% αύξηση ανά διετία ΟΧΙ 

556 
Τμήμα 

Αναδασμού 
Ακίνητα 

Π.Θεοφανίδη Λτδ Λευκωσία γραφεία 184       21/7/1994 7+2+2 20/7/2005 25 6.982,90 ΝΑΙ 3,16 7% ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν διευκρινίζεται πως το ενοίκιο 
από €3,16/ΤΜ έφθασε στα €7,69/ΤΜ 

το 2013 ΝΑΙ 

556α 
Τμήμα 

Αναδασμού 
Ακίνητα 

Π.Θεοφανίδη Λτδ Λευκωσία γραφεία 552       21/3/1994 7+2+2 20/3/2005 25 20.947,00 ΝΑΙ 3,16 7% ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν διευκρινίζεται πως το ενοίκιο 
από €3,16/ΤΜ έφθασε στα €7,69/ΤΜ 

το 2013 ΝΑΙ 

557 
Τμήμα 

Αναδασμού Α. Π. Λευκωσία χώρος σταθ.         1/8/2012 2 31/7/2014 7 10.800,00 ΝΑΙ     ΜΕΙΩΣΗ   59.700,00     ΝΑΙ 

558 

Υπηρεσία 
Μέριμνας 

και Αποκα-
τάστασης 

Εκτοπι-
σθέντων 

M. Chr. General 
Flooring Company 

ltd Λευκωσία γραφεία     22αρ 645 19/3/2018 2+2+2 18/3/2024 6 52.500,00 ΌΧΙ 6,78 0-8% ΌΧΙ   52.500,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  

μέχρι 18/3/2019 ΟΧΙ 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΟ/01/2019 

 

72 
 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

559 

Υπηρεσία 
Μέριμνας 

και 
Αποκατά-

στασης 
Εκτοπι-

σθέντων 
Υπουργός 

Εσωτερικών Λεμεσό γραφεία 254       1/1/2012 3+1+ ανοικτή 
ανοι-
κτό 6.144,00 ΌΧΙ 2 7% ΌΧΙ   53.175,35 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 31/12/2019 ΟΧΙ 

560 
Πολιτική 
Άμυνα 

Σιάτιστα Επενδύσεις 
Λτδ 

Πάνω 
Λακα-
τάμια 

γραφεία/ 
αποθήκες 1301 188,45 23αρ 1489,5 25/1/2016 3+2 24/1/2021 5 98.194,80 ΌΧΙ 6 0-8% ΌΧΙ   392.779,20 

ΠΕ ΜΕ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 24/1/2019 ΟΧΙ 

561 
Πολιτική 
Άμυνα Π. Α. Λευκωσία αποθήκη   1272     1/11/1999 2+2+2+2 31/10/2007 20             1.019.635,20 ΝΑΙ 

Δεν φαίνεται το ενοίκιο στο 
συμβόλαιο που απεστάλη. Το 

ενδ.συν.ενοικ. Υπολογίστηκε με 
σταθερή τιμή €3,34/ΤΜ καθόλη την 

περίοδο ενοικίασης ΝΑΙ 

562 
Πολιτική 
Άμυνα Π. Α. Λευκωσία αποθήκη   800     7/4/2005 7+3 6/4/2015 14 22.153,84 ΌΧΙ 2,37 7%     283.852,80 ΝΑΙ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
6/4/2019 με σταθερό ενοίκιο 

€2,112/ΤΜ ΝΑΙ 

563 
Πολιτική 
Άμυνα Χ. Α. Κ. Λευκωσία γραφεία       200 1/11/2000 7+2+ ανοικτή 19 8.717,94 ΝΑΙ 3,63 7% ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν δίδονται πληροφορίες πότε και 
σε τι ποσό έγινε μείωση του ενοικίου 

για να υπολογιστεί το εν.συν εν. ΝΑΙ 

564 
Πολιτική 
Άμυνα Κ. Ι. Λευκωσία ΣΠΑ       160 7/9/1998 10+5+5 6/9/2018 21 4.266,66 ΝΑΙ 2,22 8% ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν δίδονται πληροφορίες πότε και 
σε τι  ποσό έγινε μείωση του 

ενοικίου για να υπολογιστεί το 
εν.συν εν. ΝΑΙ 

565 
Πολιτική 
Άμυνα Α. Φ. Λευκωσία ΣΠΑ       220 1/3/2007 3+2+2 28/2/2014 12 9.230,76 ΝΑΙ 3,5   ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν δίδονται πληροφορίες πότε και 
σε τι ποσό έγινε μείωση του ενοικίου 

για να υπολογιστεί το εν.συν εν. ΝΑΙ 

566 
Πολιτική 
Άμυνα Χ. Κ. Λευκωσία ΣΠΑ       350 1/2/2000 7+2+ ανοικτή 19 8.717,94 ΝΑΙ 2,07 7% ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν δίδονται πληροφορίες πότε και 
σε τι ποσό έγινε μείωση του ενοικίου 

για να υπολογιστεί το εν.συν εν. ΝΑΙ 

567 
Πολιτική 
Άμυνα 

Επιτροπή 
Μορφωτικού 

Συλλόγου 
Αστρομερίτη 

Αστρο-
μερίτη ΣΠΑ       72 1/4/1999 7 31/3/2006 20 1.333,33 ΝΑΙ 1,54 7% ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν δίδονται πληροφορίες πότε και 
σε τι ποσό έγινε μείωση του ενοικίου 

για να υπολογιστεί το εν.συν εν. ΝΑΙ 

568 
Πολιτική 
Άμυνα Δήμος Λατσιών Λατσιά ΣΠΑ       150 4/7/2005 3+3+3 3/7/2014 14 6.666,66 ΝΑΙ 3,7   ΌΧΙ   93.333,24 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
3/7/2019 με σταθερό ενοίκιο  ΟΧΙ 

569 
Πολιτική 
Άμυνα Ε. Ν. Ε. Τσέρι ΣΠΑ         1/9/2001 5+2+ ανοικτή 18 6.153,84     10% ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν δίδονται πληροφορίες πότε και 
σε τι ποσό έγινε μείωση του ενοικίου 

για να υπολογιστεί το εν.συν εν. ΝΑΙ 

570 
Πολιτική 
Άμυνα Κ. Κ. Λευκωσία ΣΠΑ       470 14/8/2006 5+2+2 13/8/2015 13 13.979,48 ΝΑΙ 2,48   ΜΕΙΩΣΗ     ΟΧΙ 

Δεν δίδονται πληροφορίες πότε και 
σε τι ποσό έγινε μείωση του ενοικίου 

για να υπολογιστεί το εν.συν εν. ΝΑΙ 

571 
Πολιτική 
Άμυνα Κ. Θ. Λευκωσία ΣΠΑ       196 2/5/2007 5 1/5/2012 12 6.153,84 ΝΑΙ 2,61   ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν δίδονται πληροφορίες πότε και 
σε τι ποσό έγινε μείωση του ενοικίου 

για να υπολογιστεί το εν.συν εν. ΝΑΙ 

572 
Πολιτική 
Άμυνα Ε. Κ. Δάλι ΣΠΑ       196 15/9/2009 7+2+2 14/9/2020 11 12.000,00 ΌΧΙ 5,1 8% ΜΕΙΩΣΗ   115.200,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε μέχρι 
14/9/2019 όπως φαίνεται στο 

αντίγραφο του συμβιλαίου  ΝΑΙ 

573 
Πολιτική 
Άμυνα 

Στέλιος Στερατζιάς 
Λτδ Λεμεσό γραφεία 190   5αρ   1/5/1998 7 30/4/2005 21 9.743,58 ΝΑΙ 4,27 7% ΜΕΙΩΣΗ   265.865,82 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν.υπολογίσθηκε  
μέχρι 30/4/2019 ΟΧΙ 
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Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

574 
Πολιτική 
Άμυνα 

Στέλιος Στερατζιάς 
Λτδ Λεμεσό γραφεία 150   3αρ   1/6/2001 7 31/5/2008 18 8.307,69 ΝΑΙ 4,61     10.769,23   ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν δίδονται πληροφορίες για τις 
αυξήσεις και για τη μείωση που 

έγινε ,ωστε να υπολογιστεί  
το εν.συν εν. ΝΑΙ 

575 
Πολιτική 
Άμυνα 

Στέλιος Στερατζιάς 
Λτδ Λεμεσό γραφεία 75   1αρ   1/3/2016 3+2+2 28/2/2023 7 6.000,00 ΌΧΙ 6,66 0-8% ΌΧΙ   18.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν. Ενοίκιο υπολογίστηκε 
μέχρι 28/2/2019 ΟΧΙ 

576 
Πολιτική 
Άμυνα Χ. Α. Σ. Λεμεσό ΣΠΑ       217 1/11/2007 7+2+2 31/10/2018 12 10.256,41 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 3,93 8%     112.820,51 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν. Ενοίκιο υπολογίστηκε 
μέχρι 31/10/2019 με σταθερό 

ενοίκιο ΝΑΙ 

577 
Πολιτική 
Άμυνα 

Compass 
Developers Ltd Ύψωνας αποθήκη   306 1αρ   1/3/2016 3+2 28/2/2021 5 11.400,00 ΌΧΙ 3,1 0-8% ΌΧΙ   34.200,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν. Ενοίκιο υπολογίστηκε 
μέχρι 28/2/2019  ΟΧΙ 

578 
Πολιτική 
Άμυνα Ν. Χ. Λεμεσό γραφεία 287       1/11/2002 2+2+2+2 31/10/2010 17 9.230,76 ΝΑΙ 2,68 όχι         

Δεν δίδονται πληροφορίες για τις 
αυξήσεις και για τη μείωση που 

έγινε ,ωστε να υπολογιστεί  
το εν.συν εν. ΝΑΙ 

579 
Πολιτική 
Άμυνα Α. Ι. Κ. 

Κυπε-
ρούντα ΣΔΠΑ 26   1αρ   9/2/2018 5+2+2 8/2/2027 9 960,00 ΌΧΙ 3,08 0-8% ΌΧΙ   960 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν. Ενοίκιο υπολογίστηκε 
μέχρι 8/2/2019  ΟΧΙ 

580 
Πολιτική 
Άμυνα 

Μ.Κοντεάτης& 
Π.Βέης Λτδ Λάρνακα ΣΠΑ     3αρ   1/4/2010 2+2+2+2 1/4/2018 10 12.600,00 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   όχι ΜΕΙΩΣΗ   126.000,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν. Ενοίκιο υπολογίστηκε 
μέχρι 1/4/2019 χωρίς να ληφθούν 

υπόψη αυξήσεις καθότι δεν 
διευκρινίζονται ΝΑΙ 

581 
Πολιτική 
Άμυνα 

American Academy 
Alumni Foundation Λάρνακα ΣΠΑ         1/1/2006 2+2+2+2 31/12/2013 13 10.256,41 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ   ναι ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν δίδονται πληροφορίες για τις 
αυξήσεις και για τη μείωση που 

έγινε ,ωστε να υπολογιστεί  
το εν.συν εν. ΝΑΙ 

582 
Πολιτική 
Άμυνα Χ. Κ Λάρνακα ΣΠΑ       143 1/1/2007 2+ 31/12/2008 13 4.676,92 ΝΑΙ   ναι ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν δίδονται πληροφορίες για τις 
αυξήσεις και για τη μείωση που 

έγινε ,ωστε να υπολογιστεί  
το εν.συν εν. ΝΑΙ 

583 
Πολιτική 
Άμυνα Α. Α. Λ. Αθηαίνου ΣΠΑ         1/2/2003 2+2+2+2 31/1/2011 16 4.102,56 ΝΑΙ   όχι ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν δίδονται πληροφορίες για τις 
αυξήσεις και για τη μείωση που 

έγινε ,ωστε να υπολογιστεί 
 το εν.συν εν. ΝΑΙ 

584 
Πολιτική 
Άμυνα Χ. Π. & Μ. Γ. Α. Αραδίππου ΣΠΑ         1/6/2002 2+2+2+2 1/6/2010 17 3.487,17 ΝΑΙ   ναι ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν δίδονται πληροφορίες για τις 
αυξήσεις και για τη μείωση που 

έγινε ,ωστε να υπολογιστεί  
το εν.συν εν. ΝΑΙ 

585 
Πολιτική 
Άμυνα Χ. Γ. Λάρνακα ΣΠΑ     4αρ   1/5/2004 2+2+2+2 30/4/2012 15 20.512,82 ΝΑΙ   ναι ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν δίδονται πληροφορίες για τις 
αυξήσεις και για τη μείωση που 

έγινε ,ωστε να υπολογιστεί  
το εν.συν εν. ΝΑΙ 

586 
Πολιτική 
Άμυνα 

Εκκλησιαστική 
Επιτροπή Αγίου 

Σάββα Λειβάδια ΣΠΑ       151 1/9/2008 2+2+2+2 31/8/2016 11 5.040,00 ΝΑΙ   όχι ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν δίδονται πληροφορίες για τις 
αυξήσεις και για τη μείωση που 

έγινε ,ωστε να υπολογιστεί  
το εν.συν εν. ΝΑΙ 

587 
Πολιτική 
Άμυνα Stokos Bros Ltd Πάφο γραφεία 220 150 200ΤΜ 570 1/11/1999 2+2+2 31/10/2005 20 14.358,97 ΝΑΙ 3,23Γρ.+Υπ. όχι ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν δίδονται πληροφορίες για τις 
αυξήσεις και για τη μείωση που 

έγινε ,ωστε να υπολογιστεί  
το εν.συν εν. ΝΑΙ 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

  

Α/Α 
 ΤΜΗΜΑ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

(+) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΓΡΑΦΕΙ-

ΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΑΠΟΘΗ-

ΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

(τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟ Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥ-

ΣΗΣ 
(Αρ. ή τ.μ.) 

ΕΝΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ-
ΔΟ 

(τ.μ.) 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ 
ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤ-
ΗΜΑ 

ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ 

ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ 
ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΥ 

(+)  

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 

(€/τ.μ./μήνα) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

(%) 
(+) 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(%) 
(+) 

ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΞΟΔΑ 
(ΚΡΑΤΟΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΟΙΚΙΟ  (€) 

ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

(+) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗ-
ΖΕΙ 

ΠΕΡΑΙ-
ΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥ
ΝΗΣΗΣ 

(+) 

588 
Πολιτική 
Άμυνα 

CYQUIP 
ENGINEERING 
SERVICES LTD Πάφο αποθήκη   945     1/1/2002 2+2+2+2+2 31/12/2011 17 18.461,53 ΝΑΙ 1,62 όχι ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν δίδονται πληροφορίες για τις 
αυξήσεις και για τη μείωση που 

έγινε ,ωστε να υπολογιστεί 
 το εν.συν εν. ΝΑΙ 

590 
Πολιτική 
Άμυνα Κ. Χ. Σ. 

Πόλη 
Χρυσο-

χούς ΣΠΑ   350     1/11/2002 2+2+2+2+2 31/10/2011 17 13.333,33 ΝΑΙ 3,17 όχι ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν δίδονται πληροφορίες για τις 
αυξήσεις και για τη μείωση που 

έγινε ,ωστε να υπολογιστεί 
 το εν.συν εν. ΝΑΙ 

591 
Πολιτική 
Άμυνα Ι. Δ. Πάφο ΣΠΑ 220       1/11/2002 2+2+2+2+2 31/10/2011 17 9.230,76 ΝΑΙ 3,5 όχι ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν δίδονται πληροφορίες για τις 
αυξήσεις και για τη μείωση που 

έγινε ,ωστε να υπολογιστεί 
 το εν.συν εν. ΝΑΙ 

592 
Πολιτική 
Άμυνα Γ. Χ.. 

Κάτω 
Πύργο ΣΠΑ 160       1/5/2004 5+2+ ανοικτή 15 5.128,20 ΌΧΙ 2,67 7% ΜΕΙΩΣΗ   83.282,02 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν. υπολογίστηκε 
 μέχρι 30/4/2019 ΟΧΙ 

593 
Πολιτική 
Άμυνα Δ. Χ. 

Γερο-
σκήπου 

Στ. 
Διάσωσης 

Πάφου 380       1/6/2008 2+2 31/5/2012 9 16.392,00 ΝΑΙ 3,6 όχι ΜΕΙΩΣΗ   180.982,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν. υπολογίστηκε μέχρι 
30/4/2019 θεωρώντας ότι δεν 

δόθηκε καμία αύξηση ΝΑΙ 

594 
Πολιτική 
Άμυνα Μ. Π. Πάφο χώρος σταθ.     526   15/7/2011 2+2+2 14/7/2017 8 3.600,00 ΝΑΙ 0,57 όχι ΜΕΙΩΣΗ   28.620,00   

Το εν.συν.εν. υπολογίστηκε μέχρι 
30/6/2019 θεωρώντας ότι δεν 

δόθηκε καμία αύξηση ΟΧΙ 

595 
Πολιτική 
Άμυνα Μ. Ζ. Παραλίμνι γραφεία         1/10/2011 2+2 30/9/2015 8               ΑΓΝΩΣΤΟ 

Στα έγγραφα που δόθηκαν δεν 
φαίνεται το ενοίκιο ΝΑΙ 

596 
Πολιτική 
Άμυνα Χ. Ι. Δερύνεια γραφεία 92       1/3/2002 3 28/2/2005 17 3.282,05 ΝΑΙ 2,97 όχι ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν δίδονται πληροφορίες για τις 
αυξήσεις και για τη μείωση που 

έγινε ,ωστε να υπολογιστεί 
 το εν.συν εν. ΝΑΙ 

597 
Πολιτική 
Άμυνα Π. Π. 

Ξυλο-
φάγου ΣΠΑ 129 22   151 1/1/2003 3 31/12/2005 16 4.102,56 ΝΑΙ 2,26 όχι ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ 

Δεν δίδονται πληροφορίες για τις 
αυξήσεις και για τη μείωση που 

έγινε ,ωστε να υπολογιστεί  
το εν.συν εν. ΝΑΙ 

598 
Πολιτική 
Άμυνα 

P.ORFANIDES STEEL 
CONSTRUCTIONS 

LTD Δερύνεια αποθήκη   487 ναι   1/12/2011 7+3+3 31/11/2024 13 23.376,00 ΌΧΙ 4 ναι ΌΧΙ   187.008,00 ΑΓΝΩΣΤΟ 
Το εν.συν.εν. υπολογίστηκε μέχρι 

31/11/2019 χωρίς αυξήσεις. ΟΧΙ 

599 
Υπηρεσία 
Ασύλου Υπηρεσία Ασύλου Λευκωσία γραφεία 1237       2/10/2006 7+2+2 2/10/2017 13 106.564,10   7,18 7% ΜΕΙΩΣΗ   1.268.810,70 ΑΓΝΩΣΤΟ 

Το εν.συν.εν. υπολογίστηκε μέχρι 
2/10/2019 και αφορά τα συμβόλαια 

599 και 599α ΟΧΙ 

599α 
Υπηρεσία 
Ασύλου Υπηρεσία Ασύλου Λευκωσία γραφεία 137       2/3/2008 5+7μήν+2+2 2/10/2017   11.803,92 

ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 7,18 7% ΜΕΙΩΣΗ     ΑΓΝΩΣΤΟ     

600 

Υπηρεσίες 
Κρατικών 
Αγορών Λ. Π. Λεμεσό αποθήκη 357 2757 21αρ 3107 1/10/2015 2+2+2 30/9/2021 6 66.000,00 ΌΧΙ 1,77 0-8% ΌΧΙ   264.000,00 ΟΧΙ 

Το εν.συν.εν. υπολογίστηκε  
μέχρι 30/9/2019  ΟΧΙ 

601 
Τμήμα 

Φορολογίας 
Alomnia Properties 

Ltd Λάρνακα γραφεία 2255 453 100αρ 2976 1/3/2019 5+2+2 31/12/2028 9 312.000,00 ΌΧΙ 
9+12 γρ., 

6,5+4,5 απ. 0-5%   34.225,31 2.808.000,00   

Το εν.συν.εν. υπολογίστηκε για τη 
συνολική περίοδο ενοικίασης  

ήτοι για 9 έτη ΟΧΙ 

602 
Υπουργείο 

Άμυνας 
P. Papavarnavas & Sons 

Estates LTD Λευκωσία γραφεία 6791   5560ΤΜ 12351 26/2/2019 5+2+2 25/2/2028 9 794.475,00 
ΑΓΝΩ
ΣΤΟ 

10+11,5γρ., 
2,75+2,2απ.   ΌΧΙ   7.150.275,00   

Το εν.συν.εν. υπολογίστηκε για τη 
συνολική περίοδο ενοικίασης  

ήτοι για 9 έτη ΟΧΙ 
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Παράρτημα 2 

 
(α) Πίνακας εκθέσεων ελέγχου συμβολαίων ενοικίασης κτηρίων  με βάση στοιχεία που λήφθηκαν από την  
 Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΤΜΗΜΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΜΑ 

3.1 486 Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

Ενοικιαστήριο συμβόλαιο αρ. 486, μεταξύ της 
εταιρείας Pafico Ltd και του Τμήματος 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, για στέγαση του 
Επαρχιακού Ταχυδρομικού Γραφείου Πάφου. 

 

3.2 131 
Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του 

Αρχηγείου  Αστυνομίας 

Ενοικιαστήριο συμβόλαιο με αρ.131, μεταξύ της 
εταιρείας Οικοδομικές Επιχειρήσεις Φραγκόπουλος 

Λτδ και του Β/Αρχηγού Δ της Αστυνομίας για 
μεταστέγαση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης του Αρχηγείου Αστυνομίας. 

 

3.3 
 

523 
 

Υπηρεσία Κρατικού Χημείου 
 

Ενοικιαστήριο συμβόλαιο αρ. 523, μεταξύ των Α. και 
Κ. Α. και της Διευθύντριας του Γενικού Χημείου του 
Κράτους για στέγαση των Υπηρεσιών του Κρατικού 

Χημείου. 

3.4 546 

 
Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας 
 

Ενοικιαστήριο συμβόλαιο αρ. 546, μεταξύ της 
εταιρείας Krashia Shoe Factory Ltd και του 
Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας  για στέγαση των Υπηρεσιών του  
Κλάδου Χωρομετρίας. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΤΜΗΜΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΘΕΜΑ 

3.5 
552 

552α 

Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας 

 

Ενοικιαστήρια συμβόλαια αρ. 552 και αρ. 552α, 
μεταξύ Ε. Π. και Μ. Π. και του Διευθυντή Τμήματος 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την 
παραχώρηση οικοπέδων για χρήση ως χώρων 

στάθμευσης του προσωπικού του Κλάδου 
Χωρομετρίας. 

3.6 392 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 

Ενοικιαστήριο συμβόλαιο αρ.  392 μεταξύ της 
εταιρείας AKRITAS (ESTATES ) LIMITED, και του 

Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για κάλυψη των 
στεγαστικών αναγκών του Οργανισμού. 

3.7 502 Υπουργείο Υγείας – Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 

Ενοικιαστήριο συμβόλαιο αρ. 502, μεταξύ της 
εταιρείας Alox ltd και του Διευθυντή Φαρμακευτικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας για κάλυψη των 

αποθηκευτικών αναγκών της Υπηρεσίας. 

3.8 148 Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Ενοικιαστήριο συμβόλαιο αρ. 148  μεταξύ της 
εταιρείας Ακίνητα Γιάννης Κορομίας και του 

Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου 
Βιομηχανίας για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών 

του Υπουργείου. 

3.9 
418 

419α 
Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης 

Ενοικιαστήρια συμβόλαια αρ. 418 και αρ.419α, 
μεταξύ  της εταιρείας ΙΡΙΔΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ και 
του Διοικητή του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης 

για τη μεταστέγαση του Κέντρου Έρευνας και 
Διάσωσης. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΤΜΗΜΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΘΕΜΑ 

3.10 
212 

212α 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

Ενοικιαστήρια συμβόλαια αρ. 212 και αρ. 212α, 
μεταξύ της εταιρείας ΝΙΠΑ Εργοληπτικές και 

Κτηματικές Επιχειρήσεις μέσω των 
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους και  του 

Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 
στέγαση του Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων στη Δερύνεια. 

 
3.11 

 
256 Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου 

Ενοικιαστήριο συμβόλαιο αρ.256, μεταξύ του Τ. Α. 
και του Έπαρχου Αμμοχώστου για κάλυψη των 

στεγαστικών αναγκών της Επαρχιακής Διοίκησης 
Αμμοχώστου. 

3.12 551 Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

Ενοικιαστήριο συμβόλαιο αρ.551 μεταξύ του Γ. και 
Α. Κ. και του Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου 
και Χωρομετρίας για  την παραχώρηση οικοπέδου 

για χρήση ως χώρου στάθμευσης από το 
προσωπικό του Επαρχιακού Κτηματολογικού 

Γραφείου Λευκωσίας και Κερύνειας. 

3.13 

 
213 

213α 
213β 

 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Ενοικιαστήρια συμβόλαια αρ. 213 , 213α, 213β 
μεταξύ της Δ. Φ., Έ. Λ. και του Διευθυντή 

Υπηρεσιών Κοινωνικών  Ασφαλίσεων για στέγαση 
του Επαρχιακού Γραφείου Υπηρεσιών Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Πάφου. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΤΜΗΜΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΘΕΜΑ 

3.14 

182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 

Έφορος Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 

Ενοικιαστήρια συμβόλαια αρ. 182 , 183, 184, 185, 
186, 187, 188 μεταξύ της εταιρείας G.D.E. 

Developers Ltd, των ιδιωτών Κ. Κ., Α. Κ., Γ. Μ., Χ. 
Κ., Γ. Χ’ Δ., Χ. Τ. και του Τμήματος Εφόρου 

Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη για κάλυψη 
των στεγαστικών αναγκών του Κλάδου 

Πτωχεύσεων. 

3.15 120 
Διεύθυνση Ευρωπαϊκής  Ένωσης και Διεθνούς 

Αστυνομικής Συνεργασίας 

Ενοικιαστήριο συμβόλαιο αρ. 120 μεταξύ της 
εταιρείας PONTIS DEVELOPMENTS LTD και του 
Αρχηγού Αστυνομίας για κάλυψη των στεγαστικών 
αναγκών της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας. 

3.16 548 
Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία Λευκωσίας και 

Κερύνειας 

Ενοικιαστήριο συμβόλαιο αρ. 548 μεταξύ της 
εταιρείας C.N.Shiakolas Investments Ltd και του 

Επαρχιακού Κτηματολογίου Λευκωσίας και 
Κερύνειας για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών 

του Επαρχιακού Κτηματολογίου. 
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(β) Πίνακας Ειδικών Εκθέσεων και Εκθέσεων Ελέγχου συμβολαίων  ενοικίασης κτηρίων με βάση στοιχεία που 
συλλέγηκαν από προηγούμενες έρευνες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. 

 
Ειδικές Εκθέσεις 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΤΜΗΜΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΜΑ 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

3.17 Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
Ενοικίαση κτηρίου στην οδό Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία για 
μεταστέγαση των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 

ΤΚΧ/01/2018 
(Απόσπασμα) 

3.18 
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας  
Λάρνακας 

Διαδικασία στέγασης του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου 
Λάρνακας στο υφιστάμενο κτήριο. 
 

ΤΚΧ/01/2018 
(Απόσπασμα) 

3.19 
 

 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 
  

Δημιουργία Τοπικού Γραφείου Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας Λακατάμιας στη λεωφόρο Κέννεντυ 23 στη 
Λακατάμια.  
 

ΥΕΠΚΑ/01/2019 
(Απόσπασμα) 

3.20 

 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 
 

Ενοικίαση κτηρίου για στέγαση του Επαρχιακού Γραφείου  
Εργασίας Λευκωσίας στην οδό Μουσείου στη Λευκωσία 

ΥΕΠΚΑ/01/2019 
(Απόσπασμα) 

3.21 
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
/Τμήμα Οδικών Μεταφορών Λάρνακας 

Ενοικίαση κτηρίου για στέγαση των Υπηρεσιών  του Επαρχιακού 
Γραφείου Τμήματος Οδικών Μεταφορών Λάρνακας  

ΤΟΜ/01/2018 
(Απόσπασμα) 
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΤΜΗΜΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΘΕΜΑ 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

3.22 Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 
Στέγαση των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος στο Κτήριο 
Alpha Business Centre στην Οδό Πινδάρου 27 στη Λευκωσία. 
 

ΥΜΕΕ/01/2017 
ΤΠΑ/01/2018 

3.23 Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων 
Διαδικασία στέγασης των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος 
Αναπτύξεως Υδάτων στη Λευκωσία 

ΥΓΑΑΠ/01/2017 

3.24 Υπουργείο Υγείας 

 
Στέγαση του Υπουργείου Υγείας και των Ιατρικών Υπηρεσιών 
και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 
 

ΥΥ/01/2018 
(Απόσπασμα) 

3.25 Υπουργείο Υγείας 

 
Μεταστέγαση των Κεντρικών Γραφείων των Φαρμακευτικών 
Υπηρεσιών στην Πολυκατοικία «Δορυφόρος» στη Λεωφόρο 
Λάρνακας Αρ. 7-9 στην Αγλαντζιά. 
 

ΦΥ/01/2018 
(Απόσπασμα) 

3.26 Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών 

 
Ενοικίαση κτηρίου για στέγαση των Κεντρικών Γραφείων του 
ΟΑΠ στην οδό Μιχαήλ Κουτσόφτα στη Λευκωσία.  
 

2017 – ΟΑΠ 
(Απόσπασμα) 

Εκθέσεις Ελέγχου 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΤΜΗΜΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

3.27 
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως Αμμοχώστου 

Μεταστέγαση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου 
Αμμοχώστου και του Επαρχιακού Γραφείου Τμήματος 
Πολεοδομίας & Οικήσεως Αμμοχώστου στο Παραλίμνι 

Έκθεση Ελέγχου 
(30.6.2016) 

3.28 Πολιτική ‘Άμυνα 
Μεταστέγαση των Γραφείων της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής 
Άμυνας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας 
Λευκωσίας στη οδό Κέννετυ 23 στη Λακατάμια 

Έκθεση Ελέγχου 
(25.1.2016) 
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΤΜΗΜΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

3.29 Έπαρχος Αμμοχώστου 
Στέγαση των Γραφείων του Παραρτήματος της Επαρχιακής 
Διοίκησης Αμμοχώστου στην οδό Σωτήρας 71 στο Παραλίμνι 

Έκθεση Ελέγχου 
(12.7.2017) 

3.30 Έπαρχος Αμμοχώστου 
Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για στέγαση της 
Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου 

Έκθεση Ελέγχου 
(15.1.2018) 

3.31 Υπουργείο Άμυνας 
Ενοικίαση κτηρίου για μεταστέγαση του Υπουργείου Άμυνας και 
του ΓΕΕΦ 

Έκθεση Ελέγχου 
(9.1.2017) 

3.32 Υπουργείο Εσωτερικών Στέγαση / Μεταστέγαση Υπουργείου Εσωτερικών 
Έκθεση Ελέγχου 

(17.7.2017) 
 

3.33 Υφυπουργείο Ναυτιλίας 
Ενοικίαση κτηρίου για στέγαση των Υπηρεσιών του 
Υφυπουργείου Ναυτιλίας 

Έκθεση Ελέγχου 
(4.2.2019) 

3.34 
Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

Μεταστέγαση του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

Έκθεση Ελέγχου 
(27.12.2016) 

3.35 Έφορος Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 
Συμβόλαια ενοικίασης Γραφείων για το Τμήμα Εφόρου 

Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη στο κτήριο <<Ξένιος>> στη 
Λεωφόρο Μακαρίου στη Λευκωσία. 

Έκθεση Ελέγχου 
(6.6.2018) 

3.36 
Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων 
Πετρελαιοειδών 

Αγορά Γραφείων για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Κυπριακού 
Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών 

Έκθεση Ελέγχου 
(29.9.2016) 

3.37 Ανώτατο Δικαστήριο 
Ενοικίαση κτηρίου για στέγαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου 

Λευκωσίας 
Έκθεση Ελέγχου 

(25.1.2018) 

3.38 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 
Ενοικίαση κτηρίου για τις ανάγκες του Οργανισμού Κρατικών 

Υπηρεσιών Υγείας 
Έκθεση Ελέγχου 

(14.6.2018) 
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Παράρτημα 3 
 
Εκθέσεις ελέγχου συμβολαίων ενοικίασης κτηρίων με βάση στοιχείων που 
λήφθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
 
3.1 Ενοικιαστήριο συμβόλαιο αρ. 486, μεταξύ της εταιρείας Pafico Ltd και του 
Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, για στέγαση του Επαρχιακού Ταχυδρομικού 
Γραφείου Πάφου. 

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Pafico Ltd, με επιστολή του προς τον Διευθυντή 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Κύπρου, τον πληροφόρησε,  ότι έχει παρατηρήσει ότι οι 
Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Πάφου αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα χώρου, και 
προς αντιμετώπιση του προβλήματος έθεσε σε γνώση του, ότι η Εταιρεία του μπορεί 
να προσφέρει κτηριακές εγκαταστάσεις, που θα επιτρέψουν τη παροχή υψηλού 
επιπέδου υπηρεσιών, όπως αρμόζει στα Κυπριακά Ταχυδρομεία. 

Ο Διευθυντής Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, με επιστολή του προς τον 
Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων ζήτησε όπως εκπονηθεί σχέδιο για 
διαρρύθμιση του χώρου σύμφωνα με τις ανάγκες του Επαρχιακού Ταχυδρομείου 
Πάφου, επισημαίνοντας ότι ο χώρος ο οποίος έχει εξευρεθεί είναι κατάλληλος από 
απόψεως τοποθεσίας και εμβαδού και οι οικοδομικές εργασίες θα γίνουν από τον 
ιδιοκτήτη. 

Περί τον Φεβρουάριο  2006 κλήθηκε σύσκεψη στο χώρο ανέγερσης του κτηρίου, για 
μελέτη των σχεδίων διαμόρφωσης του κτηρίου.   

Στις 7.3.2006 ο Διευθυντής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ζήτησε έγκριση από το Γενικό 
Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών για μεταστέγαση του Επαρχιακού Ταχυδρομείου 
Πάφου.  

Το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε κατ ’αρχήν  την μεταστέγαση.  

Ο ιδιοκτήτης με επιστολή του, και  αφού έλαβε υπόψη τις διαρρυθμίσεις  που ζήτησε 
ο ενοικιαστής πρότεινε ενοίκιο £5,80/τ.μ.  

Ο Διευθυντής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ζήτησε από το Πρόεδρο της Επαρχιακής 
Επιτροπής Καθορισμού Ενοικίων , όπως επιληφθεί του θέματος για διαπραγμάτευση 
του ενοικίου.  

Ο Διευθυντής Τμήματος Δημοσίων Έργων ,απέστειλε μελέτη υπολογισμού των 
αναγκαίων εμβαδών για στέγαση του Ταχυδρομικού Γραφείου Πάφου και σχέδια 
διαμόρφωσης του υπό ενοικίαση κτηρίου. Σύμφωνα με τη μελέτη του Τμήματος 
Δημοσίων Έργων το απαιτούμενο εμβαδό ανερχόταν σε 930 τ.μ. 

Ο Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής Καθορισμού Ενοικίων , λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρόκειται για κτήριο που θα ανεγερθεί τώρα , εισηγήθηκε όπως γίνει συνάντηση 
όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών για συζήτηση του θέματος. Επίσης ζητήθηκαν 
οι απόψεις της Αστυνομίας. 

Το εμβαδό του υπό ενοικίαση κτηρίου , όπως καταμετρήθηκε από τα σχέδια είναι   
Υπόγειο 95 τ.μ., Ισόγειο 570τ.μ., Μεσοπάτωμα 355τ.μ. Επίσης δόθηκαν οι απόψεις 
της Αστυνομίας. 

Η Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων, αφού έλαβε υπόψη τις απαιτήσεις του 
ενοικιαστή , και τα ενοίκια της περιοχής καθόρισε το ετήσιο ενοίκιο του κτηρίου στις 
£45.000,00. Ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομείου ζήτησε όπως γίνει 
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επαναδιαπραγμάτευση του ενοικίου και του χρόνου ενοικίασης. Η Επαρχιακή 
Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων, επανεξέτασε το θέμα σε άλλη συνεδρία και 
αποφάσισε όπως το κτήριο ενοικιαστεί για 10 χρόνια με ενοίκιο £50.000,00 ετησίως, 
για τα πρώτα 3 χρόνια και μετά 7% αύξηση ανά διετία. Ο ιδιοκτήτης συμφώνησε. 

Το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε το ενοίκιο, εισηγήθηκε δε, όπως στο συμβόλαιο 
που θα υπογραφεί περιληφθεί πρόνοια σύμφωνα με την οποία ο ενοικιαστής να έχει 
την επιλογή αγοράς του κτηρίου, και σε τέτοια περίπτωση τα καταβληθέντα ενοίκια να 
υπολογιστούν έναντι του κόστους αγοράς. Ο ιδιοκτήτης δεν αποδέχθηκε τέτοια 
πρόνοια. 

Ο ιδιοκτήτης απέστειλε υπογεγραμμένο έγγραφο ανάληψης υποχρέωσης για 
εκτέλεση των εργασιών που ζητήθηκαν από τον ενοικιαστή ώστε να προχωρήσει η 
υπογραφή συμβολαίου ενοικίασης. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του εγγράφου, οι 
εργασίες θα συμπληρωθούν σε διάστημα 16 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής 
του ενοικιαστηρίου εγγράφου, και η χρήση των υποστατικών και κατά συνέπεια η 
έναρξη καταβολής του ενοικίου , θα αρχίσει μετά τη πλήρη αποπεράτωση των 
εργασιών, την έγκριση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και την ικανοποίηση του 
ενοικιαστή. 

Το συμβόλαιο ενοικίασης υπεγράφη στις 28.6.2007 μεταξύ της Εταιρείας Pafico Ltd 
και της τότε Αν. Διευθύντριας του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Το ετήσιο 
ενοίκιο καθορίστηκε στις £50.000,00, και ημερομηνία έναρξης καταβολής του ενοικίου 
η 1.10.2008 (δηλ. ένα μήνα ενωρίτερα από ότι καθοριζόταν στην ανάληψη 
υποχρέωσης).  

Στις 4.9.2007, ο Ενοικιαστής, ο Ιδιοκτήτης και η Τράπεζα Κύπρου υπέγραψαν 
συμφωνητικό βάση του οποίου όλα τα δικαιώματα του Ιδιοκτήτη που απορρέουν από 
τη σύμβαση ενοικίασης εκχωρούνται πλήρως και ανέκκλητα στη Τράπεζα. 

Ο ιδιοκτήτης με επιστολή του ημερ. 3.11.2008 ενημέρωσε τον ενοικιαστή ότι όλες οι 
εργασίες που προκύπτουν από τη συμφωνία ενοικίασης έχουν υλοποιηθεί . Το 
κτήριο επιθεωρήθηκε από εκπρόσωπο των Δημοσίων Έργων στις 4.12.2008 και 
παρατηρήθηκε ότι το κτήριο δεν ήταν συμπληρωμένο. Οι εργασίες συμπληρώθηκαν 
και η μεταστέγαση των Υπηρεσιών έγινε στις 15.1.2009. 

Ο ιδιοκτήτης, με επιστολή του ημερ. 10.9.2013, ενημέρωσε τον ενοικιαστή ότι το 
κτήριο στο οποίο στεγάζεται το Επαρχιακό Ταχυδρομείο Πάφου, διατίθεται προς 
πώληση στη τιμή των €3.700.000,00. Ο Αν. Διευθυντής ταχυδρομικών υπηρεσιών 
αποτάθηκε στο Πρόεδρο Κεντρικού Φορέα Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών για 
χειρισμό του θέματος. 

Το Τμήμα Δημοσίων  Έργων, ετοίμασε προκαταρκτική εκτίμηση δαπάνης, βάσει 
κτηριολογικού προγράμματος που ετοίμασε, για ανέγερση ιδιόκτητου Ταχυδρομικού 
Γραφείου Πάφου, συνολικού εμβαδού 1725τ.μ., με τη μέθοδο μελέτης –κατασκευής- 
12ετούς συντήρησης, η οποία ανήλθε στο ποσό των €1.844.500,00 

Με τη λήξη της αρχικής περιόδου ενοικίασης ο ενοικιαστής πρότεινε την ανανέωση 
της σύμβασης ενοικίασης για περίοδο από 1.10.2015-30.9.2017 χωρίς πρόσθετη 
αύξηση ( ήδη με τις αυξήσεις που δόθηκαν το ενοίκιο ανήλθε από €85.430,00 σε 
€97.808,91 ετησίως). Ο Πρόεδρος του Κεντρικού Φορέα Στέγασης Κρατικών 
Υπηρεσιών, ζήτησε αρχικά όπως μειωθεί το ενοίκιο, και σε περίπτωση που ο 
ιδιοκτήτης δεν αποδέχεται διακοπεί η σύμβαση ενοικίασης. Τελικά ο Πρόεδρος του 
Κεντρικού Φορέα Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών ενέκρινε την  παράταση της 
ενοικίασης μέχρι 30.9.2017 με ενοίκιο €97.808,91 ετησίως. 
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Στις 8.4.2016 , ο ιδιοκτήτης με επιστολή του αποδέχθηκε ανανέωση της υφιστάμενης 
συμφωνίας από 1.10.2017 μέχρι 31.12.2022 με μειωμένο ενοίκιο, ήτοι €80.000,00 
ετησίως. Ο Κεντρικός Φορέας Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών ενέκρινε την συνέχιση 
της ενοικίασης του κτηρίου με ενοίκιο €80.000,00 ετησίως για περίοδο 5 ετών με 
δυνατότητα παράτασης για άλλες δύο διετής περιόδους, νοουμένου ότι το κτήριο 
διαθέτει όλες τις κατά νόμο άδειες και πιστοποιητικά . 

Ο ιδιοκτήτης με επιστολή του ζήτησε όπως το ενοίκιο καταβάλλεται σε λογαριασμό 
του στην Ελληνική Τράπεζα αντί στη Τράπεζα Κύπρου ως αναφέρεται στη 
παράγραφο 15 πιο πάνω. Ο ενοικιαστής παρά την δέσμευση του σύμφωνα με την 
παρ.15 πιο πάνω, άρχισε να καταβάλλει το ενοίκιο σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη στην 
Ελληνική Τράπεζα. Η Τράπεζα Κύπρου αντέδρασε σε αυτή την ενέργεια και 
απαίτησε από τον Διευθυντή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών όπως καταβληθούν σε αυτή 
όλα τα ενοίκια. 

Ο ιδιοκτήτης με επιστολή δια μέσου του νομικού του συμβούλου , ενημέρωσε τον 
ενοικιαστή ότι ανακάλεσε μονομερώς την εκχώρηση των δικαιωμάτων τους που 
απορρέουν από τη συμφωνία ενοικίασης, στη Τράπεζα Κύπρου. Σημειώνεται ότι η 
επιστολή αυτή φέρει ημερομηνία 26.3.2015, αλλά παρελήφθη από το Τμήμα 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών  στις 5.11.2016. 

Μετά τη διαμάχη που προέκυψε μεταξύ ιδιοκτήτη και Τράπεζας Κύπρου, η οποία 
ενέπλεξε και τον ενοικιαστή αφού υπέγραψε τη συμφωνία εκχώρησης, ο Διευθυντής 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών  ανέστειλε την καταβολή των ενοικίων και ζήτησε τη 
συμβουλή της Νομικής Υπηρεσίας για το θέμα που προέκυψε). Κατόπιν τούτου η 
τράπεζα Κύπρου απείλησε με δικαστικά μέτρα εναντίο του ενοικιαστή και ο ιδιοκτήτης 
απείλησε με διακοπή της σύμβασης ενοικίασης. 

Κατόπιν συμβουλής της Νομικής Υπηρεσίας , ο ενοικιαστής απέστειλε επιστολή στην 
Τράπεζα Κύπρου επεξηγώντας τους λόγους μη καταβολής των ενοικίων σε αυτή 
Σχετική επιστολή απέστειλε επίσης και στον ιδιοκτήτη. 

Ο ενοικιαστής απέστειλε επιστολή με πρόταση ανανέωσης της σύμβασης ενοικίασης 
για την περίοδο 1.10.2017 έως 30.9.2018 με ενοίκιο €97.808,64 ετησίως και με 
αίτημα όπως επιστραφούν τα ενοίκια που καταβλήθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα. Ο 
ιδιοκτήτης πρότεινε όπως τα ενοίκια κρατηθούν έναντι φόρων που οφείλει η εταιρεία 
στο Κράτος. Η Τράπεζα παρέμεινε στις θέσεις της απειλώντας με δικαστικά μέτρα.  

Ο ενοικιαστής ενημέρωσε τον Ιδιοκτήτη ότι μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι η 
εταιρεία δεν έχει οφειλές στο φόρο και ως εκ τούτου τα ενοίκια θα καταβάλλονται στη 
Τράπεζα Κύπρου ως η συμφωνία εκχώρησης και η διαφορά που προέκυψε να 
διευθετηθεί μεταξύ ιδιοκτήτη και Τράπεζας Κύπρου.  

Ο ενοικιαστής με επιστολή του προς τον ιδιοκτήτη, πρότεινε τη σύναψη νέας 
συμφωνίας, για περίοδο 1.10.2018 έως 31.12.2023 με ετήσιο ενοίκιο €80.000,00 με 
την προϋπόθεση ότι τα ενοίκια που καταβλήθηκαν στη Ελληνική Τράπεζα και όχι στη 
Τράπεζα Κύπρου αποκοπούν σε τριμηνιαίες δόσεις που θα συμφωνηθούν. 

Ο ιδιοκτήτης δεν αποδέχθηκε και έθεσε δικούς του όρους. Ο ενοικιαστής προέβη σε 
ενέργειες εξεύρεσης άλλου χώρου για στέγαση της Υπηρεσίας.  

Παρατηρήσεις: 

 Η ενοικίαση του κτηρίου προτάθηκε από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος όπως ανέφερε 
στη επιστολή του, παρατήρησε ότι οι προσφερόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες 
στη Πάφο αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. 
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 Η ενέργεια του Τμήματος να προχωρήσει σε ενοικίαση κτηρίου, το οποίο 
προτάθηκε απευθείας από τον ιδιοκτήτη, προκαλεί εύλογες υποψίες για 
ενδεχόμενη ύπαρξη συγκρουόμενων συμφερόντων.Επίσης η εν λόγω ενέργεια 
να προχωρήσουν στην ενοικίαση κτηρίου χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού είναι 
ενάντια στις Αρχές που διέπουν τις Δημόσιες Συμβάσεις και δημιουργεί εύλογα 
ερωτήματα για τους λόγους που δεν τηρήθηκαν διαφανείς διαδικασίες. 

 Το αγοραίο ενοίκιο υπολογίστηκε κατ’ αρχή, από την Επαρχιακή Επιτροπή 
Ενοικίων σε £45.000 ετησίως. Στη συνέχεια αφού αποφασίστηκε η μακροχρόνια 
ενοικίαση του κτηρίου , το αγοραίο ενοίκιο εκτιμήθηκε στις £50.000 ετησίως. Η 
μακροχρόνια ενοικίαση, στην οποία προβλέπεται αύξηση ανά διετία στη 
συμφωνημένη περίοδο , με ενοικιαστή το Δημόσιο το οποίο εγγυάται την σταθερή 
και χωρίς καθυστέρηση καταβολή του ενοικίου, είναι ευνοϊκή για τον ιδιοκτήτη, ως 
εκ τούτου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως παράγοντας εξασφάλισης 
ευνοϊκότερου ενοικίου και όχι ψηλότερου. 

 Σύμφωνα με το συμβόλαιο ενοικίασης και την ανάληψη υποχρέωσης που 
περιλήφθηκε σε αυτή, η χρήση του κτηρίου και  η καταβολή του ενοικίου θα 
άρχιζε με την αποπεράτωση των εργασιών που περιλαμβάνονταν στο 
συμβόλαιο. Η αποπεράτωση των εργασιών σύμφωνα με τους ελέγχους που 
διεξήγαγε το Τμήμα Δημοσίων Έργων ολοκληρώθηκαν τέλος Δεκεμβρίου 2008 
και η μεταστέγαση των Υπηρεσιών έγινε στις 14.1.2009. Κατά συνέπεια η 
καταβολή του ενοικίου θα έπρεπε να αρχίσει στις 15.1.2009. Από τα στοιχεία των 
φακέλων  φαίνεται ότι η καταβολή του ενοικίου άρχισε στις 1.10.2008 όπως 
αναγράφεται στο συμβόλαιο ενοικίασης. Σε περίπτωση που αυτό ισχύει 
συνάγεται ότι καταβλήθηκαν  3 έως 3,5 μηνιαία ενοίκια στον ιδιοκτήτη 
περισσότερα από ότι προνοούσε το συμβόλαιο, τα οποία θα πρέπει να 
επιστραφούν. 

 Ο ενοικιαστής κλήθηκε και υπέγραψε την συμφωνία εκχώρησης των 
δικαιωμάτων του ιδιοκτήτη, που απορρέουν από το συμβόλαιο ενοικίασης στη 
Τράπεζα Κύπρου χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση, με αποτέλεσμα να εμπλακεί 
στη διαφορά μεταξύ ιδιοκτήτη και Τράπεζας Κύπρου. 

 Ο ενοικιαστής, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα του ιδιοκτήτη, και παρά τη 
δέσμευση του, με την υπογραφή της συμφωνίας εκχώρησης του ενοικίου στη 
Τράπεζα Κύπρου, κατέβαλε ενοίκια σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη σε άλλη 
τράπεζα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει νομικά προβλήματα με την Τράπεζα 
Κύπρου και να δέχεται απειλές από ιδιοκτήτη και Τράπεζα. Από τα στοιχεία των 
φακέλων δεν φαίνεται η τελική κατάληξη του θέματος. 

 Σύμφωνα με το κτηριολογικό πρόγραμμα και την εκτίμηση που ετοίμασε το 
Τμήμα Δημοσίων Έργων, το κόστος ανέγερσης των Επαρχιακών Γραφείων 
Ταχυδρομείου Πάφου ανέρχεται σε €1.844.500,00 για εμβαδό κτηρίου 1.725τ.μ., 
ήτοι σε €1.070/τ.μ. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία των φακέλων, έχει ήδη καταβληθεί σε ενοίκια ποσό 
πέραν του €1.068.500,00 δηλ. περί €1.050/τ.μ., ποσό δηλαδή το οποίο 
ισοδυναμεί με το κόστος ανέγερσης ιδιόκτητου κτηρίου. 
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3.2 Ενοικιαστήριο συμβόλαιο με αρ.131, μεταξύ της εταιρείας Οικοδομικές 
Επιχειρήσεις Φραγκόπουλος Λτδ και του Β/Αρχηγού Δ της Αστυνομίας για 
μεταστέγαση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Αρχηγείου 
Αστυνομίας. 

Το κτήριο ενοικιάστηκε για να μεταστεγαστεί η Υπηρεσία Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης του Αρχηγείου Αστυνομίας. 

Σύμφωνα με τη μελέτη που ετοίμασε το Τμήμα Δημοσίων Έργων για τη μεταστέγαση 
της υπό αναφορά Υπηρεσίας απαιτείτο εμβαδό 1220τ.μ. 

Για την ενοικίαση του κτηρίου λήφθηκε έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών και 
την Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων. 

Σύμφωνα με τη  κατ’ αρχήν έγκριση που δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, 
έγινε σύσταση προς την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία όπως ενοικιαστεί μέρος του 
κτηρίου, αφού το ολικό εμβαδό του κτηρίου υπερέβαινε τα απαιτούμενα εμβαδά , 
όπως αυτά υπολογίστηκαν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. 

Η πρώτη σύμβαση ενοικίασης υπεγράφη στις 12.7.2005, για περίοδο 5 ετών, με 
ετήσιο ενοίκιο £68.392,80 για τα 3 πρώτα χρόνια και αύξηση 7% για την επόμενη 
διετία. Η σύμβαση περιελάμβανε ενοικίαση ολόκληρου του κτηρίου.  

Στις 12.7.2010 υπεγράφη νέα σύμβαση με ενοίκιο αυξημένο κατά 8% με έγκριση της 
Επαρχιακής Επιτροπής Καθορισμού Ενοικίων και του Υπουργείου Οικονομικών, ήτοι 
ετήσιο ενοίκιο €135.038,84. 

Από 11.1.2013 το ενοίκιο μειώθηκε στις €108.000, και από 1.10.2013 στις 
€97.704,00 ετησίως. 

Όπως καταγράφεται στα πρακτικά σύσκεψης που έγινε στο γραφείο του Υπουργού 
Δικαιοσύνης στις 20/4/2018, το υπό εξέταση συμβόλαιο θα ανανεωθεί για ακόμα ένα 
χρόνο και στη συνέχεια η υπηρεσία θα μεταστεγαστεί στο χώρο του Αρχηγείου 
Αστυνομίας που χρησιμοποιείτο από το Γ.Ε.Ε.Φ. 

Στο αντίγραφο Πιστοποιητικού Έγκρισης, δεν φαίνεται η περιγραφή της εργασίας 
ώστε να διευκρινιστεί αν αφορά το υπό εξέταση κτήριο. Επίσης υπάρχουν 
μεμονωμένα Πιστοποιητικά Έγγραφής που αφορούν το οικόπεδο, γραφείο στο 
ισόγειο, γραφείο στο 1ο όροφο, γραφείο στο 2ο όροφο , και γραφείο στο 4ο όροφο 
μόνο. 

Το συνολικό ποσό των ενοικίων που έχει καταβληθεί από 12.7.2005 μέχρι 31.5.2019 
ανέρχεται στο €1.569.763,473 δηλ. €1.156,78/ τ.μ. Συγκριτικά υπολογίζεται ότι η 
ανέγερση των Νέων Κυβερνητικών Γραφείων που αποπερατώθηκαν περί το 2002, 
κόστισε στο Δημόσιο λιγότερα από €700/τ.μ.. 

Παρατηρήσεις/Συστάσεις: 

Από τη μελέτη των στοιχείων του φακέλου δεν φαίνεται να έγινε προσπάθεια 
ενοικίασης μέρους του κτηρίου, αφού σύμφωνα με τα απαιτούμενα εμβαδά όπως 
αυτά υπολογίστηκαν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα μπορούσαν να 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες της Αστυνομίας με ένα όροφο λιγότερο (194 τ.μ.). Σε τέτοια 
περίπτωση υπολογίζεται ότι θα γινόταν εξοικονόμηση ποσού €224.264,00 για όλη τη 
περίοδο ενοικίασης. 
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Σύμφωνα με τη καταγραφή όλων των ενοικιαζόμενων κτηρίων της Αστυνομίας, όπως 
αυτά καταγράφονται σε σχετικό πίνακα που υπάρχει στο φάκελο, το συνολικό 
εμβαδό κτηρίων που ενοικιάζονται από την Αστυνομία, εξαιρουμένων των 
Αστυνομικών σταθμών στις διάφορες Κοινότητες, ανέρχεται στα 15592τ.μ. Τα ετήσια 
ενοίκια που καταβάλλονται, μετά τις μειώσεις έγιναν, ανέρχονται στο €1.334.568,00 
(δηλ. περίπου €86/τ.μ. ετήσια ήτοι αποπληρωμή του κόστους ανέγερσης σε 10-11 
έτη). 
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3.3 Ενοικιαστήριο συμβόλαιο αρ. 523, μεταξύ των Α. και Κ. Α. και της 
Διευθύντριας του Γενικού Χημείου του Κράτους για στέγαση των Υπηρεσιών 
του Κρατικού Χημείου. 

Η Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων, κατά την συνεδρία της στις 
13.11.2007, δεν ενέκρινε την ενοικίαση του υπό εξέταση ακινήτου, καθότι το 
ζητούμενο ενοίκιο £6,00/τ.μ. κρίθηκε υψηλό. Η Επιτροπή έκρινε λογικό ενοίκιο 
£4,50/τ.μ. 

Το Υπουργείο Οικονομικών, με επιστολή του ημερ. 13.12.2007, ενέκρινε την 
ενοικίαση του κτηρίου  με την προϋπόθεση το κόστος εργασιών διαχωρισμού των 
χώρων σε γραφεία θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη, ενώ το κόστος εξειδικευμένων εργασιών 
θα αναλάβει το Γενικό Χημείο. Το ενοίκιο καθορίστηκε σε €9/τ.μ. (£5,32/τ.μ.)και 
εμβαδό του κτηρίου 940τ.μ.. 

Στις 27.6.2008, υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ των ιδιοκτητών και του Γενικού 
Χημείου του Κράτους, για εκτέλεση των εργασιών ολοκλήρωσης του κτηρίου ώστε 
αυτό να ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών. Στη παράγραφο 10 του προσυμφώνου, 
αναφέρεται ότι μέρος του υπόγειου χώρου  θα παραχωρηθεί για χρήση ως χώρος 
στάθμευσης και αποθήκες. Όμως αυτός ο υπόγειος χώρος εμβαδού 100τ.μ., 
περιλήφθηκε στα 940τ.μ.και ενοικιάστηκε προς €9 /τ.μ..  

Περαιτέρω,  περιλήφθηκε πρόνοια ο ενοικιαστής να καταβάλλει μηνιαία και για 5 έτη 
ποσό €1.987 (συνολικό ποσό €119.220,00) για απόσβεση του κόστους 
εξειδικευμένων  εργασιών που θα κάμει ο ιδιοκτήτης. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 10.7.2009, αποφάσισε όπως 
εγκρίνει την χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας περιορισμένης χρονικής διάρκειας, κατά 
παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας , για διαμόρφωση και 
λειτουργία  γραφείων/εργαστηρίων σε οικιστική Ζώνη εκτός των περιοχών όπου 
επιτρέπεται η γραφειακή ανάπτυξη.  

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης ενοικίασης , η καταβολή του ενοικίου άρχισε 
29.12.2009, ενώ σύμφωνα με επιστολή της Διευθύντριας του Γενικού Χημείου οι 
εργασίες διαμόρφωσης, ολοκληρώθηκαν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 
Φεβρουαρίου 2010. 

Με τη λήξη της αρχικής περιόδου ενοικίασης στις 29.12.2016, έληξε η πιο πάνω 
Πολεοδομική Άδεια, η οποία ίσχυε κατά τη διάρκεια του Συμβολαίου Ενοικίασης. 

Στις 20.10.2017, ο Δήμος Στροβόλου με επιστολή του προς τον ιδιοκτητη, τον 
πληροφόρησε ότι απορρίφθηκε η αίτηση του για έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης.  

Για την υπογραφή νέου Συμβολαίου Ενοικίασης απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού 
Έγκρισης. Για την έκδοση του εν λόγω Πιστοποιητικού απαιτείται η εκτέλεση 
διάφορων εργασιών όπως αυτές, καθορίστηκαν από το Δήμο Στροβόλου. 

Σε επιστολή του Διευθυντή του Κρατικού Χημείου προς τον Προιστάμενο της 
Μονάδας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υγείας 
ημερ. 4.2.2019, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι ο ιδιοκτήτης δεν επιθυμούσε να 
προβεί στην εκτέλεση των πιο πάνω απαιτούμενων εργασιών για εξασφάλιση του 
Πιστοποιητικού  Έγκρισης καθώς και για ανανέωση του Συμβολαίου Ενοικίασης. 
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Παρατηρήσεις/Σχόλια: 

 Η διαδικασία για ενοικίαση του κτηρίου, άρχισε εντός του 2007. Η έγκριση από 
το Υπουργείο Οικονομικών, για ενοικίαση του κτηρίου, δόθηκε 13.12.2007. Το 
προσύμφωνο ανάληψης υποχρέωσης, υπεγράφη Ιούνιο 2008, όταν το κτήριο 
βρισκόταν υπό ανέγερση. Το αίτημα για χορήγηση  Πολεοδομικής άδειας, 
κατά παρέκκλιση του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας  υποβλήθηκε στο 
Υπουργικό Συμβούλιο στις 9.2.2009, και η έγκριση του Υπουργικού 
Συμβουλίου δόθηκε στις 10.7.2009, δηλαδή ένα χρόνο μετά την υπογραφή του 
προσυμφώνου. Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω ημερομηνίες 
δημιουργούνται ερωτηματικά πως το Γενικό Χημείο του Κράτους υπέγραψε 
προσύμφωνο για ενοικίαση του κτηρίου για χρήση ως γραφεία / εργαστήρια, 
χωρίς το κτήριο να έχει τέτοια άδεια, ή πως το Γενικό Χημείο του Κράτους, 
δεσμεύτηκε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα εγκρίνει τέτοια άδεια πριν καν 
υποβληθεί τέτοιο αίτημα κοντά του. 

 Το συμβόλαιο δεν προνοεί να διαμορφώσει ο ενοικιαστής τις οικιστικές 
μονάδες. Στη παράγραφο δε 5.5 του συμβολαίου αναφέρεται ότι μετά τα 7 
χρόνια μίσθωσης τα επί πλέον διαχωριστικά και οι άλλες τροποποιήσεις που 
τυχόν έγιναν, θα περάσουν στην κυριότητα των ιδιοκτητών χωρίς 
οποιανδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τον μισθωτή. Σημειώνεται ότι η 
περίοδος μίσθωσης ήδη ανήλθε στα δέκα έτη. 

 Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των εγγράφων, μέχρι σήμερα 
καταβλήθηκε σε ενοίκια ποσό ψηλότερο από το κόστος ανέγερσης του 
κτηρίου. Επίσης παρήλθε περίοδος 3 χρόνων από την ημερομηνία έναρξης  
της διαδικασίας ενοικίασης μέχρι την ημερομηνία έναρξης χρήσης του κτηρίου, 
περίοδος ικανή για ανέγερση ιδιόκτητης στέγης.  
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3.4 Ενοικιαστήριο συμβόλαιο αρ. 546, μεταξύ της εταιρείας Krashia Shoe 
Factory Ltd και του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας  
για στέγαση των Υπηρεσιών του προσωπικού του Κλάδου Χωρομετρίας στη 
Λευκωσία. 

Το Συμβόλαιο υπεγράφη στις 1.5.1988 για περίοδο ενοικίασης δύο ετών και δικαίωμα 
παράτασης μέχρι ακόμα 4 έτη. Το ενοίκιο καθορίστηκε στις £49.950,00 ετησίως. Στο 
Συμβόλαιο δεν καταγράφονται τα τ.μ. του κτηρίου, και δεν προνοούνται αυξήσεις. 

Όπως συνάγεται από επιστολή του Αν. Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας  προς την Επαρχιακή Επιτροπή Ενοικίων, ημερ.16.8.2005, δίδονταν 
αυξήσεις, όπως αυτό προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενοίκιο στις 1.9.2003 
ανερχόταν στις £92.705 ετησίως. Με βάση αυτή την αυξητική εικόνα υπολογίστηκε 
και το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο , το οποίο καταβλήθηκε μέχρι τον Ιούνιο 2019 
ανέρχεται στα €4.561.129. 

Περαιτέρω στο πρακτικό της Επαρχιακής  Επιτροπής  Καθορισμού Ενοικίων, που 
συνεδρίασε στις 1.11.2005, αναφέρεται ότι εγκρίθηκε  αύξηση του ενοικίου κατά 7%, 
ήτοι από £2,88/τ.μ. σε £3/τ.μ.. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενοίκιο από 1.9.2003 , 
ήταν £92.705,00 ετησίως , υπολογίστηκε ότι το εμβαδό του κτηρίου ανερχόταν σε 
2.682 τ.μ. 

Σε Βεβαίωση του Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ημερ. 
12.4.2006, αναφέρεται ότι το ενοίκιο που καταβάλλεται από 1/9/2005, ανέρχεται σε 
£99.194,00 το χρόνο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενοίκιο που καθορίστηκε από την 
Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων από 1/9/2005 ανερχόταν σε £3/τ.μ., τότε 
το εμβαδό του κτηρίου υπολογίζεται να  ανέρχεται σε 2.755τ.μ., δηλαδή 75τ.μ. 
περισσότερα από ότι υπολογίστηκε το 2003. 

Παρατηρήσεις/Σχόλια/Απόψεις: 

Λαμβάνοντας υπόψη το εμβαδό του κτηρίου όπως συνάγεται από τα πιο πάνω 
στοιχεία, υπολογίζεται ότι από την ημερομηνία ενοικίασης μέχρι σήμερα τα ενοίκια 
που πληρώθηκαν ανέρχονται στα €1.700/τ.μ., δηλαδή ποσό υπερδιπλάσιο από το 
κόστος ανέγερσης του ενοικιαζόμενου κτηρίου. 

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι το Τμήμα δεν έχει προβεί στις ενδεδειγμένες 
ενέργειες όσο αφορά τον υπολογισμό του ακριβούς εμβαδού του κτηρίου, για να 
βεβαιωθεί αν γινόταν πληρωμή περισσότερων τ.μ. από αυτά που πραγματικά 
ενοικιάζονταν. Υπολογίζεται ότι πληρώθηκε ποσό περί τις €70.000 περισσότερο από 
το οφειλόμενο ενοίκιο (£3/τ.μ. για 12 μήνες για 15 χρόνια). 
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3.5 Ενοικιαστήρια συμβόλαια αρ. 552 και αρ. 552α, μεταξύ Ε. Π. και Μ. Π. και 
του Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την 
παραχώρηση οικοπέδων για χρήση ως χώρων στάθμευσης του προσωπικού 
του Κλάδου Χωρομετρίας στη Λευκωσία. 

Οι συμβάσεις αφορούν την ενοικίαση οικοπέδων για στάθμευση του Προσωπικού της 
Υπηρεσίας. 

Οι συμβάσεις υπεγράφησαν μεταξύ των Μερών, στις 12.5.2005. Το ενοίκιο 
καθορίστηκε στις €0,51/τ.μ. και η περίοδος ενοικίασης 3 έτη χωρίς πρόνοια 
ανανέωσης. 

Στις 1.7.2008, η Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων , καθόρισε αύξηση 50% 
στο υφιστάμενο ενοίκιο, δηλαδή νέο ενοίκιο €0,77/τ.μ.για τα επόμενα δύο χρόνια. 

Στις 8.6.2010, η Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων, ενέκρινε νέα αύξηση  

(28,5%), και το ενοίκιο ανήλθε στις €0,99/τ.μ. 

Στις 28.2.2013, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης για μείωση των ενοικίων αποφάσισε 
μείωση του ενοικίου στα €0,50/τ.μ. 

Σχόλια: 

Υπολογίζεται ότι το ενδεικτικό συνολικό ενοίκιο που καταβλήθηκε από 1.6.2004 μέχρι 
1.4.2019 ανήλθε στις €122.775. 
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3.6 Ενοικιαστήριο συμβόλαιο αρ. 392 μεταξύ της εταιρείας AKRITAS 
(ESTATES) LIMITED, και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για κάλυψη των 
στεγαστικών αναγκών του Οργανισμού. 

Το συμβόλαιο ενοικίασης υπεγράφη από τα Μέρη στις 3.7.2008, και αφορούσε 
ενοικίαση κτηρίου, εμβαδού τουλάχιστο 3687τ.μ., το οποίο ο ιδιοκτήτης προτίθετο να 
ανεγείρει σε δύο οικόπεδα στην οδό Κλήμεντος στη Λευκωσία. Η παράδοση του 
κτηρίου καθορίστηκε, σε 19 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, 
ήτοι στις 1.4.2010. Περεταίρω δε καθορίστηκε ότι σε περίπτωση καθυστέρησης της 
παράδοσης πέραν τω 3 μηνών ο ενοικιαστής θα δικαιούται αποζημίωση, σε 
περίπτωση δε καθυστέρησης πέραν των 9 μηνών, ο ενοικιαστής δικαιούται να 
διακόψει την συμφωνία.  

Στο συμβόλαιο ενοικίασης που υπεγράφη, περιλήφθηκε πρόνοια, ότι ο ιδιοκτήτης θα 
παραδώσει το κτήριο χωρίς εσωτερικούς  διαχωρισμούς, και ο ενοικιαστής θα προβεί 
με δικά του έξοδα  στο διαχωρισμό κάθε μονάδας/ γραφείου. Στη παράγραφο 14(α) , 
διευκρινίστηκε ότι κάθε προσθήκη, εγκατάσταση η βελτίωση που έγινε από τον 
ενοικιαστή  στο υποστατικό θα ανήκει στον ιδιοκτήτη χωρίς οποιανδήποτε 
υποχρέωση του για πληρωμή οιασδήποτε αποζημίωσης στον ενοικιαστή. Στη 
παράγραφο δε 18(α) της σύμβασης καθορίζεται ότι “με τη λήξη της ενοικίασης το 
υποστατικό θα παραδοθεί στον ιδιοκτήτη μετά πάντων των επί αυτού προσθηκών η 
προσαρτημάτων”. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού με επιστολή του ημερ. 10.9.2010, προς τον 
ιδιοκτήτη, τον πληροφόρησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφάσισε 
να του αναθέσει την εκτέλεση εργασιών, οι οποίες καταγράφονταν σε 
επισυναπτόμενο πίνακα, για το ποσό των €598.068 πλέον ΦΠΑ πλέον τόκο 6% για 
τα έξοδα απόσβεσης. Όπως αναλύεται στον πίνακα που επισυνάφθηκε, το κόστος 
των διαχωριστικών, ανερχόταν σε €243.314. Τα άλλα ποσά αφορούσαν κόστη άλλων 
εργασιών όπως διάφορες αναβαθμίσεις υλικών ψευδοροφών και πατωμάτων, και 
εργασίες απαραίτητες για να λειτουργήσει το κτήριο ως γραφεία, όπως σύστημα 
αδιάλειπτης παροχής ρεύματος, δομημένη καλωδίωση, συστήματα και μπάρες 
ασφαλείας, έλεγχος φωτισμού στις αίθουσες συνεδριάσεων και πολλαπλής χρήσης 
κ.α. Επίσης περιλήφθηκε και ποσό €33.893 για αμοιβές Μελετητών. 

Στις 5.1.2011, τα Μέρη υπέγραψαν Συμπληρωματική Συμφωνία για την εκτέλεση των 
εργασιών που περιγράφονται στην πιο πάνω παράγραφο. Σύμφωνα με τη παρ. 4 της 
συμφωνίας το ποσό των €598.068 πλέον ΦΠΑ, πλέον 6% τόκο θα καταβάλλεται σε 
ίσες τριμηνιαίες δόσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ενοικίασης ήτοι 10 χρόνια. Συνολικά 
υπολογίζεται να καταβληθεί ποσό €916.320. 

Στη παράγραφο 8 της συμπληρωματικής συμφωνίας περιλήφθηκε πρόνοια σύμφωνα 
με την οποία , ο ενοικιαστής μετά τη λήξη της περιόδου ενοικίασης, θα μπορούσε να 
αφαιρέσει τις προσθήκες που έκαμε με δικά του έξοδα νοουμένου ότι δεν θα 
προκαλούσε ζημιά στο υποστατικό. Λαμβανομένου υπόψη ότι όλες οι προσθήκες 
αποτελούσαν μέρος του κτηρίου , δεν θα μπορούσαν με την λήξη της ενοικίασης να 
αφαιρεθούν, χωρίς να αφήσουν ζημιές στο κτήριο. Για το λόγο αυτό στη παράγραφο 
8(β), καθορίστηκε ότι ο ενοικιαστής δεν υποχρεούται να αφαιρέσει τις 
εγκαταστάσεις/προσαρτήματα που έκαμε με δικά του έξοδα, και αυτά καθίστανται 
ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη ο οποίος και δεν θα έχει οποιανδήποτε υποχρέωση για 
πληρωμή αποζημιώσεων στον ενοικιαστή. 
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Στο φάκελο του συμβολαίου δεν φαίνονται οι στεγαστικές ανάγκες του Οργανισμού,  
για να διαπιστωθεί εάν χρειαζόταν η  ενοικίαση 3.687 τ.μ. Παρά ταύτα υπολογίζεται 
ότι οι ανάγκες ήταν πολύ μικρότερες, αφού ο Οργανισμός υπενοικίασε το μισό κτήριο 
στην Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης. 

Μέχρι τον Μάιο 2019 καταβλήθηκαν στον ιδιοκτήτη, συνολικά €4.689.558 
(€3.946.215 για ενοίκια και €743.343 για τις εργασίες), ποσό το οποίο αντιστοιχεί 
περίπου στο 75%-80% του κόστους ανέγερσης του κτηρίου. 

Παρατηρήσεις/Σχόλια/Απόψεις: 

Οι ενέργειες του Οργανισμού είναι καθοριστικές για την ικανότητα/αξιοπιστία του, 
αφού είναι ο Οργανισμός που καλείται να χειριστεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στη 
Δημοκρατία. 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας προχώρησε στην ενοικίαση κτηρίου με εμβαδό 
πολύ μεγαλύτερο από αυτό που χρειαζόταν για να καλύψει τις στεγαστικές του 
ανάγκες.  

Στο Συμβόλαιο που υπεγράφη, ο Οργανισμός περιέλαβε πρόνοια να παραλάβει το 
κτήριο χωρίς εσωτερικούς τοίχους , δηλαδή ημιτελές, και να προβεί με δικά του έξοδα 
στην τοποθέτηση εσωτερικών τοίχων και θυρών. Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, 
είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη να ολοκληρώσει το κτήριο και να το παραδώσει στον 
ενοικιαστή έτοιμο για χρήση. Λαμβανομένου υπόψη ότι ο Οργανισμός χρειαζόταν 
μόνο γραφεία (δεν ήταν π.χ. εργαστήριο, ιατρείο, κλινική), δεν δικαιολογείται τέτοια 
ενέργεια εκ μέρους του Οργανισμού.  

Στο Παράρτημα που περιλήφθηκε στη Συμπληρωματική Συμφωνία περιλήφθηκαν και 
άλλες εργασίες εκτός εσωτερικών τοίχων, που αποτελούσαν υποχρέωση του 
ιδιοκτήτη, καθώς επίσης και κόστη για αναβάθμιση υλικών (πατωμάτων, 
ψευδοροφών κ.α.). 

Με τις πιο πάνω ενέργειες του ο Οργανισμός, δημιουργεί εντύπωση ως να ήταν 
συνιδιοκτήτης του κτηρίου. 

Με τη λήξη της πρώτης δεκαετούς περιόδου ενοικίασης ο Οργανισμός θα πληρώσει 
στον ιδιοκτήτη περίπου το κόστος ανέγερσης του κτηρίου (€6εκ.). Λαμβανομένου 
υπόψη ότι οι ανάγκες του Οργανισμού για στέγαση , όσον αφορά το εμβαδό του 
κτηρίου, ήταν το μισό από όσο ενοικίασε, μόνο με τα επί πλέον χρήματα που 
πλήρωσε σε ενοίκια χωρίς να χρειάζεται τα κτήρια, θα είχε μέχρι σήμερα ανεγείρει και 
εξοφλήσει ιδιόκτητο κτήριο. 

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι ο Οργανισμός δεν έχει προβεί στις ενδεδειγμένες 
ενέργειες όσο αφορά τα ακόλουθα θέματα: 

 Να ενοικιάσει κτήριο, μεγάλο μέρος του οποίου δεν χρειαζόταν χωρίς να λάβει 
υπόψη του τις σημερινές στεγαστικές του ανάγκες, σε σύγκριση με αυτές του 
2008 οι οποίες, θα έπρεπε να αξιολογηθούν ανάλογα για σκοπούς επιβεβαιώσεις 
των πραγματικών του σημερινών στεγαστικών αναγκών με βάση τα υφιστάμενα 
δεδομένα. 

 Να αναλάβει τη δαπάνη κατασκευής εργασιών στο κτήριο. 

 Να αναλάβει τη δαπάνη για αναβάθμιση των υλικών κατασκευής.  

 Να πληρώνει ψηλό ενοίκιο. 
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3.7 Ενοικιαστήριο συμβόλαιο αρ. 502, μεταξύ της εταιρείας Alox Ltd και του 
Διευθυντή Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας για κάλυψη των 
αποθηκευτικών αναγκών των Υπηρεσιών. 

Στις 19.2.2003, ο Υπεύθυνος του Τομέα Προμηθειών των Φαρμακευτικών 
Υπηρεσιών (ΦΥ), με επιστολή του προς τον Διευθυντή ΦΥ τον πληροφόρησε, μεταξύ 
άλλων, ότι ήταν αναγκαία η άμεση ενοικίαση επιπρόσθετου χώρου αποθήκευσης για 
κάλυψη των αναγκών των φαρμακευτικών αποθηκών.  

Περαιτέρω τον πληροφόρησε ότι κατόπιν έρευνας που είχε γίνει, εντοπίστηκε χώρος 
στην Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, συνολικού εμβαδού 3000 τ.μ., ο οποίος 
κάλυπτε τις αποθηκευτικές ανάγκες της Υπηρεσίας και ζήτησε έγκριση για την 
ενοικίαση του πιο πάνω χώρου. 

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα υποστατικά είχαν ανεγερθεί σε κρατική γη, η οποία 
εκμισθώθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) στην 
εταιρεία Alox Ltd, για την ανέγερση  εγκαταστάσεων για την αποκλειστική χρήση τους 
ως εργοστάσιο ανοδείωσης αλουμινίου, ενώ από το 2004 η εταιρεία Alox Ltd είχε 
τερματίσει τις δραστηριότητές της στον εν λόγω χώρο. Η ισχύς της σύμβασης 
μίσθωσης του βιομηχανικού τεμαχίου άρχιζε την 1.5.1979 και έληγε στις 30.4.2012, 
με δικαίωμα ανανέωσης μέχρι 99 έτη.  

Στις 20.2.2003, ο Διευθυντής των ΦΥ με επιστολή του προς τον Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΥΟ), ζήτησε έγκριση για την ενοικίαση του εν λόγω 
χώρου. 

Στις 17.3.2003, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ ενέκρινε την κατ’ αρχή ενοικίαση των 
υποστατικών  από τις ΦΥ. 

Στις 10.4.2003, ο Διευθυντής ΦΥ με επιστολή του, ζήτησε, μεταξύ άλλων, από την 
Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων, όπως εξετάσει το θέμα της ενοικίασης 
του υποστατικού και καθορίσει το ενοίκιο.  

Στις 6.5.2003, η Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων σε συνεδρία της εξέτασε 
το πιο πάνω θέμα καθώς και την Πρόταση του ιδιοκτήτη για ενοικίαση των 
υποστατικών έναντι μηνιαίου ενοικίου £1,50 / τ.μ., αφού εκτελεσθούν οι απαραίτητες 
εργασίες για ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας, τα έξοδα των 
οποίων θα αναλάμβανε ο ιδιοκτήτης. 

Στις 17.6.2003, η Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων, σε νέα συνεδρία της, 
αφού αξιολόγησε τη δαπάνη για εκτέλεση των εργασιών, αποφάσισε να εγκρίνει ως 
μηνιαίο ενοίκιο το ποσό των £1,75 / τ.μ. υπό τον όρο ότι θα γίνουν οι πιο πάνω 
εργασίες (διαχωρισμοί των γραφειακών χώρων, σύστημα κλιματισμού σε μέρος της 
αποθήκης, εγκατάσταση συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης και αυτόματης 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος). 

Αποφάσισε επίσης όπως η περίοδος μίσθωσης καθοριστεί στα 5 χρόνια με αύξηση 
του ενοικίου μετά τα 3 χρόνια κατά 7% ανά διετία. 

Η Επιτροπή επανεξέτασε το θέμα στις 11.9.2003 και ενέκρινε νέο μηνιαίο ενοίκιο 
ύψους £2,00 / τ.μ. νοουμένου ότι θα γίνουν οι συμφωνηθείσες εργασίες/μετατροπές. 

Στις 22.10.2003, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ με επιστολή του στο Διευθυντή ΦΥ, 
τον πληροφόρησε ότι εγκρίνεται η ενοικίαση των εν λόγω αποθηκών με μηνιαίο 
ενοίκιο £2,00 / τ.μ. σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που είχαν καθοριστεί 
από την Επαρχιακή Επιτροπή  Καθορισμού Ενοικίων. 
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Η σύμβαση ενοικίασης υπογράφηκε την 1.12.2003 μεταξύ της εταιρείας Alox Ltd και 
του Διευθυντή ΦΥ του Υπουργείου Υγείας, για περίοδο ενοικίασης 5 ετών  με 
δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης για 2 περιόδους των δύο ετών η κάθε περίοδος 
και ημερομηνία έναρξης καταβολής του ενοικίου την 1.1.2004.  

Στις 23.12.2003, δηλαδή αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου ενοικίασης, ο 
ιδιοκτήτης με επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας αναφέρθηκε σε επιστολή του 
Διευθυντή ΦΥ ημερ. 11.12.2003 αναφορικά με την ανάγκη για την εκτέλεση 
πρόσθετων εργασιών (μεταλλικές κατασκευές για αποθηκευτικούς σκοπούς, 
τοποθέτηση ψευδοροφής, συστήματος κλιματισμού σε άλλο αποθηκευτικό χώρο και 
βιομηχανικό δάπεδο σε 2 αποθηκευτικούς χώρους), καθορίζοντας το κόστος σε 
£88.000.  

Στις 12.1.2004, ο Διευθυντής ΦΥ με επιστολή του στο Διευθυντή του Τμήματος 
Δημοσίων Έργων ζήτησε, μεταξύ άλλων, όπως εξεταστεί η λογικότητα του πιο πάνω 
ποσού (£88.000). 

Στις 17.2.2004, ο Αν. Διευθυντής Τμήματος Δημοσίων Έργων πληροφόρησε τον 
Διευθυντή ΦΥ ότι η δαπάνη για εκτέλεση των πιο πάνω πρόσθετων εργασιών 
κρίνεται λογική. 

Η Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων  κατά τη συνεδρία της  στις 16.3.2004, 
εξέτασε το κόστος των πρόσθετων εργασιών και αποφάσισε όπως πρόσθετα με το 
ενοίκιο καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη μηνιαίο ποσό ύψους £1.836,68  για περίοδο 
πέντε ετών για απόσβεση του κόστους των πρόσθετων εργασιών διαμόρφωσης των 
αποθηκών ύψους £88.000 (σύνολο £110.200,80). Την πιο πάνω διευθέτηση ενέκρινε 
και το ΥΟ. 

Την 1.7.2004 τα μέρη υπέγραψαν συμφωνία για την καταβολή  της πιο πάνω 
μηνιαίας δόσης η οποία θα άρχιζε την 1.7.2004.  Στην εν λόγω συμφωνία 
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι το καταβαλλόμενο ποσό αφορά τη απόσβεση του 
κόστους δαπάνης που χρησιμοποιήθηκε μόνο για το διαχωρισμό των υποστατικών. 

Αμέσως μετά την εγκατάσταση των ΦΥ στις νέες αποθήκες, ο ενοικιαστής  ζήτησε 
από τον ιδιοκτήτη να προχωρήσει στη εκτέλεση νέων πρόσθετων εργασιών και ο 
ιδιοκτήτης με επιστολή του ημερ. 14.12.2004 απέστειλε εκτίμηση για το ποσό των 
£92.722. Με νέα επιστολή του ημερ. 18.2.2005 αναθεώρησε την εκτίμηση στις 
£95.722. 

Στις 21.4.2005, 17 δηλαδή μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας ενοικίασης, το 
ΥΕΕΒ, χορήγησε στον ιδιοκτήτη (Alox Ltd), κατόπιν αιτήματός του με καθυστέρηση 
την 1.12.2004, έγκριση για υπενοικίαση των υποστατικών στις ΦΥ. 

Στις 25.5.2005, ο Διευθυντής ΦΥ, με επιστολή του, προς τον Γενικό Διευθυντή ΥΟ, 
ζήτησε έγκριση για την πιο πάνω δαπάνη ώστε να υποβληθεί σχετικό αίτημα στη 
Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων, για  καταβολή του συγκεκριμένου 
ποσού στον ιδιοκτήτη. 

Η Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων, κατά τη συνεδρία της στις 13.2.2007, 
ενέκρινε την καταβολή στον ιδιοκτήτη μηνιαίου ποσού £1.968,10 για περίοδο 5 
χρόνων, για εξόφληση της σχετικής δαπάνης. 

Στις 12.3.2008, ο ιδιοκτήτης και η Διευθύντρια ΦΥ, υπέγραψαν σχετική συμφωνία για 
το πιο πάνω θέμα. 
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Με τις αυξήσεις ύψους 7% ανά διετία, το ετήσιο ενοίκιο το 2013 έφθασε στις 
€150.703,92. Το 2013 οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν συμφωνία για μείωση του 
ενοικίου από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2015 σε €135.000 ετησίως.  

Στο μεταξύ, σύμφωνα με επιστολή του ΥΕΕΒ ημερ. 26.4.2012 και παρά το γεγονός 
ότι η εταιρεία Alox Ltd δεν ασκούσε πλέον βιομηχανική δραστηριότητα αλλά 
υπεκμίσθωνε από το 2004 τα υποστατικά της στο Κράτος, η σύμβαση μίσθωσης του 
βιομηχανικού τεμαχίου ανανεώθηκε για ακόμα μία περίοδο 33 ετών από 1.5.2012 – 
30.4.2045 υπό συγκεκριμένους όρους μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και η 
υποχρέωση του μισθωτή για εξασφάλιση μέχρι τις 31.12.2012 άδειας οικοδομής από 
την Αρμόδια Αρχή για τις προσθήκες/μετατροπές που είχε πραγματοποιήσει στο 
εργοστασιακό κτήριο. Όπως επίσης αναφέρεται στην εν λόγω επιστολή, «σε 
περίπτωση μη εξασφάλισης καλυπτικής άδειας για τις αυθαίρετες 
προσθηκομετατροπές, λόγω υπαιτιότητάς του, ο μισθωτής υποχρεούται σε 
κατεδάφιση τους. Άρνηση ή/και παράλειψή του (μισθωτή) να συμμορφωθεί προς 
τούτο, ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα τερματισμού της σύμβασης μίσθωσης και 
ανάκτησης κατοχής του μισθίου και το κόστος κατεδάφισης των παράνομων 
υποστατικών θα βαρύνουν τον μισθωτή». 

Κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή ΦΥ στις 14.12.2015 προς τον Κεντρικό Φορέα 
Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών (ΚΦΣΚΥ) για ανανέωση του συμβολαίου ενοικίασης 
των φαρμακευτικών αποθηκών, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, ως Πρόεδρος του ΚΦΣΚΥ, με επιστολή του ημερ. 4.2.2016 
προς τον Διευθυντή ΦΥ τον πληροφόρησε ότι αποφάσισε όπως παραχωρήσει 
έγκριση για ανανέωση του ενοικιαστηρίου συμβολαίου για περίοδο 5 ετών δηλαδή 
μέχρι τις 30.6.2020 με δυνατότητα παράτασης για άλλες 2 περιόδους των 2 ετών, 
νοουμένου ότι οι αποθηκευτικοί χώροι διαθέτουν όλες τις κατά Νόμο απαιτούμενες 
άδειες και ότι  πριν την ανανέωση της περιόδου ενοικίασης θα προηγείτο 
διαπραγμάτευση για μείωση του ενοικίου. 

Οι ΦΥ με επιστολή τους ημερ. 23.6.2016, πληροφόρησαν τον ΚΦΣΚΥ ότι ο 
ιδιοκτήτης της εταιρείας Alox Ltd δεν αποδέχεται μείωση του ενοικίου και ότι έχουν 
τροχοδρομηθεί οι κατάλληλες ενέργειες για έκδοση της άδειας τελικής έγκρισης και 
χρήσης.  

Με αφορμή την πιο πάνω «προκαταρκτική έγκριση» του ΚΦΣΚΥ για ανανέωση του 
συμβολαίου ενοικίασης, η Υπηρεσία μας με επιστολή της ημερ. 29.9.2016 προς τον 
Γενικό Διευθυντή του ΥΕΕΒ και στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας 
σημείωσε ότι η περίπτωση της εταιρείας Alox Ltd, η οποία υπενοικιάζει στις ΦΥ από 
το 2004 το βιομηχανικό τεμάχιο που της είχε παραχωρήσει το ΥΕΕΒ, αποτελεί ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης των βιομηχανικών 
περιοχών. 

Συγκεκριμένα, όπως σχετικά αναφέραμε, από την 1.4.2004, ημερομηνία 
υπενοικίασης του τεμαχίου, μέχρι και τις 30.6.2016, οι ΦΥ κατέβαλαν στην εταιρεία 
Alox Ltd – ως εκμισθωτές – ενοίκια ύψους €1,7 εκ. περίπου, ενώ κατά την εν λόγω 
περίοδο το αντίστοιχο ποσό που κατέβαλε η συγκεκριμένη εταιρεία στο ΥΕΕΒ για τη 
μίσθωση της γης ανήλθε σε μόλις €80.000 περίπου. 

Η Υπηρεσία μας, όπως σημειώσαμε, θεωρεί σκανδαλώδες το Κράτος να παραχωρεί 
γη έναντι (χαμηλού) ενοικίου με στόχο την ανάπτυξη της βιομηχανίας και ο 
ενοικιαστής να την υπενοικιάζει – και δη σε κυβερνητικό τμήμα – εισπράττοντας 
ενοίκιο κατά  2.125% ψηλότερο από αυτό που ο ίδιος καταβάλλει, χωρίς μάλιστα να 
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εξυπηρετείται ο αρχικός σκοπός λειτουργίας των βιομηχανικών περιοχών. Η τεράστια 
διαφορά μεταξύ των δύο ενοικίων, θεωρούμε ότι δεν οφείλεται αποκλειστικά στον 
αποθηκευτικό χώρο που έχει ανεγερθεί στο βιομηχανικό τεμάχιο και ενοικιάζεται από 
τις ΦΥ, αλλά προφανώς οφείλεται, αφενός στη μη επιβολή του αγοραίου ενοικίου 
από το ΥΕΕΒ και αφετέρου, στο υπερβολικά ενδεχομένως ψηλό ενοίκιο που 
συμφωνήθηκε μεταξύ των ΦΥ και της εταιρείας Alox Ltd. 

Επίσης, λόγω του ότι το πολύ χαμηλό ενοίκιο που καταβάλλει η Alox Ltd, σε σχέση 
με το ενοίκιο που καταβάλλουν οι ΦΥ, ενδεχομένως να αποτελεί κρατική ενίσχυση, η 
πιο πάνω επιστολή μας κοινοποιήθηκε και στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων για τη δική του εξέταση, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα σε 
εκκρεμότητα. 

Ενόψει της λήξης του συμβολαίου μεταξύ των ΦΥ και της Alox Ltd στις 30.6.2015, 
υποδείξαμε στην πιο πάνω επιστολή μας ότι το ΥΕΕΒ θα έπρεπε να εξετάσει, σε 
συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, κατά πόσο υπάρχει νόμιμος τρόπος ανάκτησης 
του τεμαχίου από το Κράτος.  Σε περίπτωση που αυτό δεν γινόταν κατορθωτό, το 
Υπουργείο θα έπρεπε να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή του ενοικίου που 
καταβάλλει η εταιρεία Alox Ltd, σε αγοραίο. Σε διαφορετική περίπτωση, η Υπηρεσία 
μας εξέφρασε την άποψη ότι οι ΦΥ θα πρέπει να εξετάσουν εναλλακτικές προτάσεις 
για την ικανοποίηση των αποθηκευτικών τους αναγκών και να εγκαταλείψουν το 
κτήριο. 

Το ΥΕΕΒ, με επιστολή του ημερ. 25.10.2016 προς την Νομική Υπηρεσία ζήτησε 
όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο, μεταξύ άλλων, τερματισμού της σύμβασης μίσθωσης 
του εν λόγω βιομηχανικού τεμαχίου. Επισημαίνεται ότι η Νομική Υπηρεσία, δεν έχει 
απαντήσει μέχρι σήμερα στην εν λόγω επιστολή. 

Σημειώνεται ότι το θέμα της συγκεκριμένης υπενοικίασης κρατικής γης από τους 
ιδιώτες ενοικιαστές και η πιθανή διασπάθιση δημοσίου χρήματος αποτέλεσε 
αντικείμενο συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών στις 2.11.2017. 

Στις 29.12.2017, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων, πληροφόρησε την Αν. Διευθύντρια του Τμήματος ΦΥ ότι, μετά από 
εξέταση της σύμβασης μίσθωσης κρατικής γης στην εταιρεία Alox Ltd, ο ΚΦΣΚΥ 
αποφάσισε να παραχωρήσει έγκριση στο Τμήμα ΦΥ για εξεύρεση (νέου) 
αποθηκευτικού χώρου με διαδικασία ανοικτής προκήρυξης για τις ανάγκες του 
Τμήματος για αποθηκευτικούς χώρους για περίοδο 5 ετών, με δυνατότητα 
παράτασης για άλλες 2 περιόδους των 2 ετών. 

Το Υπουργείο Υγείας με επιστολή του ημερ. 30.4.2018 προς τον Γενικό Διευθυντή 
του ΥΟ (Τομέας Ενοικίων), η οποία κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, ζήτησε την 
έγκρισή του για παράταση της ενοικίασης των υφιστάμενων αποθηκευτικών 
αποθηκών, αντί της εξεύρεσης νέων, με κύριο επιχείρημα την πιθανή εφαρμογή του 
ΓΕ.Σ.Υ., η οποία όπως αναφερόταν θα είχε ως επακόλουθο τον επανακαθορισμό 
των αναγκών σε αποθηκευτικούς χώρους.  

Η Υπηρεσία μας, με αφορμή την προαναφερθείσα επιστολή ημερ. 30.4.2018, με 
επιστολή της ημερ. 6.8.2018 προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Οικονομικών υπέδειξε την εκμετάλλευση που αποδεδειγμένα υφίσταται με την εν 
λόγω ενοικίαση και εξέφρασε την άποψη ότι  το θέμα θα πρέπει να τύχει μελέτης και 
εξέτασης από το ΥΕΕΒ και το ΥΟ. Επίσης, σημειώσαμε ότι η πιθανή εφαρμογή του 
ΓΕ.Σ.Υ. δεν μπορεί να αποτελεί λόγο για την εκ των ων ουκ άνευ ανανέωση των 
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υφιστάμενων αποθηκευτικών χώρων, ειδικότερα όταν από την προαναφερθείσα 
επιστολή του Υπουργείου Υγείας δεν διαφαίνεται να εξετάστηκαν εναλλακτικές 
επιλογές. Σε κάθε περίπτωση, σημειώσαμε ότι η εφαρμογή του ΓΕ.Σ.Υ. αποτελεί 
σημαντική παράμετρο, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και για την εξέταση των 
εναλλακτικών επιλογών και κατά τη σύναψη συμβολαίου ενοικίασης με τη 
συμπερίληψη ρήτρας για τερματισμό του. 

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, στην πιο πάνω επιστολή μας επισημάναμε ότι, 
σύμφωνα και με επιστολή/γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας με 
αρ. Φακ. Γ.Ε. 43/1937/12(Ι)67 και ημερ. 8.11.2017, η μη κατοχή των εκ του Νόμου 
απαιτούμενων αδειών καθιστά ποινικά υπεύθυνο όχι μόνο τον ιδιοκτήτη αλλά και τον 
ενοικιαστή, στην προκειμένη περίπτωση το Κράτος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 
άρθρο 10(1) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου  (Κεφ. 96), «ουδέν 
πρόσωπο κατέχει ή χρησιμοποιεί ή ενεργεί, ώστε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να 
κατέχει ή να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε οικοδομή ή τμήμα οικοδομής, μέχρις ότου 
εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή σε σχέση με την εν λόγω 
οικοδομή ή τμήματος αυτής, ανεξάρτητα αν χορηγήθηκε άδεια για την οικοδομή ή 
τμήμα της, με βάση το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου».  

Όπως σχετικά αναφέραμε, η ενοικίαση των εν λόγω αποθηκών, οι οποίες – σύμφωνα 
με την προαναφερθείσα επιστολή ημερ. 30.4.2018 του Υπουργείου Υγείας – δεν 
διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες τελικής έγκρισης και χρήσης υποστατικού, είναι 
παράνομη και δεν μπορεί να συνεχίζεται.  

Τέλος, σημειώσαμε ότι σε περίπτωση που η Νομική Υπηρεσία γνωματεύσει θετικά 
στην επιστολή του ΥΕΕΒ ημερ. 25.10.2016 για εξέταση του ενδεχομένου 
τερματισμού της σύμβασης μίσθωσης του εν λόγω τεμαχίου θα μπορούσε να 
επανέλθει στην κυριότητα του Κράτους για χρήση από τις ΦΥ, χωρίς την ανάγκη 
καταβολής ενοικίου σε τρίτους,  νοουμένου ότι θα προηγείτο συνεννόηση με τον 
ενυπόθηκο δανειστή σε σχέση με την υποθήκη που βαρύνει το εμπράγματο 
δικαίωμα. 

Σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα επιστολή του Υπουργείου Υγείας ημερ. 30.4.2018 
προς το ΥΟ παραμένει μέχρι σήμερα αναπάντητη. 

Στις 24.1.2019 η Τράπεζα Κύπρου ως ενυπόθηκος δανειστής της Alox Ltd με 
επιστολή της προς το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) 
ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς των δικαιωμάτων του όλου μεριδίου στο 
υπό αναφορά βιομηχανικό τεμάχιο και ζήτησε την έγκριση του Υπουργείου. Όπως 
έχουμε πληροφορηθεί, εκκρεμεί η λήψη απόφασης από το ΥΕΕΒ. 

Παρατηρήσεις/Σχόλια/Απόψεις: 

 Στις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν προς τα αρμόδια όργανα για έγκριση ενοικίασης 
των υποστατικών, δηλωνόταν από τον ιδιοκτήτη και τις ΦΥ ότι τα κτήρια θα 
διαμορφωθούν από τον ιδιοκτήτη για να ικανοποιούν τις ανάγκες του ενοικιαστή. 

Ο καθορισμός του ενοικίου (£1,75/τ.μ. αρχικά και £2,00/τ.μ. τελικά), από την 
Επιτροπή έγινε αφού λήφθηκαν υπόψη και καθορίστηκαν οι εργασίες που θα 
εκτελούνταν από τον ιδιοκτήτη. Στη σύμβαση που υπεγράφη δεν περιλήφθηκαν οι 
όροι της Επιτροπής αλλά μόνο αόριστα περιλήφθηκε πρόνοια ότι ο ιδιοκτήτης θα 
διαχωρίσει μέρος της αποθήκης με τοίχους και θα τοποθετήσει οροφή και σύστημα 
κλιματισμού σε μέρος της αποθήκης. 
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 Όταν υποβλήθηκαν αιτήματα για πρόσθετες δαπάνες στη Επιτροπή, δεν φαίνεται η 
Επιτροπή να εξέτασε κατά πόσο εφαρμόστηκαν οι όροι που έλαβε υπόψη και 
καθόρισε το ύψος του ενοικίου. Δίδεται η εντύπωση ότι η Επιτροπή ενέκρινε 
δαπάνες για πρόσθετες εργασίες, τις οποίες κατά τον καθορισμό του ενοικίου 
θεώρησε ότι θα εκτελεστούν από τον ιδιοκτήτη. 

 Η Επιτροπή σε συνεδρία της που έγινε στις 16.3.2004, ενέκρινε καταβολή σε 
μηνιαίες δόσεις πρόσθετου ποσού £88.000, για μεταλλικές κατασκευές, σύστημα 
κλιματισμού, ψευδοροφές και βιομηχανικό δάπεδο. Οι δόσεις όμως αυτές 
καταβλήθηκαν για την κατασκευή διαχωριστικών, εργασία η οποία φαίνεται να 
περιλαμβανόταν στις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη. Από τα στοιχεία των φακέλων δεν 
φαίνεται σε ποιους συγκεκριμένους χώρους εκτελέσθηκαν οι πιο πάνω εργασίες. 

 Στον ιδιοκτήτη καταβλήθηκε συνολικό ποσό περίπου €350.000 για εργασίες 
διαμόρφωσης των αποθηκών, χωρίς να ζητηθούν προσφορές ως η σχετική 
νομοθεσία. Στο ποσό αυτό περιλήφθηκαν και χρηματοδοτικά έξοδα. 

 Με την εκπνοή της πρώτης  περιόδου μίσθωσης του βιομηχανικού τεμαχίου, 
δηλαδή των πρώτων 33 ετών, και αφού πλέον το τεμάχιο δεν χρησιμοποιείτο για 
τον σκοπό για το οποίο ενοικιάστηκε, δεν φαίνεται να εξετάστηκε το ενδεχόμενο το 
ΥΕΕΒ, να μην ανανεώσει τη σύμβαση μίσθωσης και το τεμάχιο μαζί με τα 
ανεγερθέντα υποστατικά να περιέλθουν στην κυριότητα του Κράτους.  

Επίσης, παρά το γεγονός ότι μέχρι τις 31.12.2012 δεν εξασφαλίστηκε από την 
Αρμόδια Αρχή καλυπτική άδεια για τις προσθηκομετατροπές, το ΥΕΕΒ δεν 
προχώρησε στον τερματισμό της σύμβασης μίσθωσης, σύμφωνα με σχετικό όρο 
που είχε τεθεί στην επιστολή του ημερ. 26.4.2012. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα 
εκκρεμεί η εξασφάλιση της σχετικής Άδειας. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται πιο πάνω, μέχρι σήμερα πληρώθηκε 
στον ιδιοκτήτη ποσό €2.770.042,43 για ενοίκια και εργασίες διαμόρφωσης, δηλαδή 
€923 / τ.μ.,  το οποίο είναι κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας ψηλότερο από το 
κόστος ανέγερσης των αποθηκών. Σε εκτίμηση του γραφείου Kikis  Athinodorou & 
Associates Ltd, την οποία απέστειλε στο ΥΟ ο Διευθυντής ΦΥ στις 20.2.2003, η 
αγοραία αξία των υποστατικών εκτιμήθηκε στις £840.000 και σε καταναγκαστική 
πώληση στις £630.000. 

 Το ενοίκιο άρχισε να καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη από 1.1.2004, ενώ οι ΦΥ 
μεταστεγάστηκαν στα υποστατικά στις 10.7.2004, δηλαδή καταβλήθηκε ενοίκιο για 6 
μήνες πριν τη μεταστέγαση της Υπηρεσίας. 

 Τα αναφερόμενα πιο πάνω σχετικά με την υπενοικίαση του βιομηχανικού τεμαχίου 
με τα ανεγερθέντα υποστατικά από την εταιρεία  Alox Ltd στις ΦΥ, καταδεικνύουν 
την εκμετάλλευση που αποδεδειγμένα υφίσταται από την εταιρεία, εισπράττοντας 
πολλαπλάσια χρηματικά ποσά σε σχέση με το ενοίκιο που καταβάλλει στο ΥΕΕΒ 
ουσιαστικά ενεργώντας εν είδη κτηματομεσίτη. Όπως γίνεται αντιληπτό, το εν λόγω 
ζήτημα, το οποίο παρουσιάζεται και με άλλους μισθωτές είναι γενικό, και η 
Υπηρεσία μας, όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, θεωρεί σκανδαλώδες το Κράτος 
να παραχωρεί γη έναντι χαμηλού ενοικίου με στόχο την ανάπτυξη της βιομηχανίας 
και ο μισθωτής να την υπενοικιάζει - και δη σε κυβερνητικά τμήματα -εισπράττοντας 
πολλαπλάσιο ενοίκιο από αυτό που ο ίδιος καταβάλλει (το ύψος του οποίου δεν 
δικαιολογείται μόνο από την ανέγερση κτηρίου μέσα στη γη), χωρίς μάλιστα να 
εξυπηρετείται ο αρχικός σκοπός λειτουργίας των βιομηχανικών περιοχών.  
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 Επισημαίνεται επίσης ότι το συμβόλαιο μεταξύ της εταιρείας Alox Ltd και των ΦΥ 
έληξε στις 30.6.2015 και δεν ανανεώθηκε, ωστόσο όμως οι ΦΥ δεν εγκατέλειψαν τις 
εγκαταστάσεις και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να τις χρησιμοποιούν καταβάλλοντας 
ενοίκιο στην εταιρεία Alox Ltd.  

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ενόψει της εφαρμογής ήδη του ΓΕ.Σ.Υ. από την 
1.6.2019 και της διαφοροποίησης σε μεγάλο βαθμό των αποθηκευτικών αναγκών 
των ΦΥ, αφού πλέον στα πλαίσια της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης όλα τα 
φάρμακα  παρέχονται στους ασθενείς από τα ιδιωτικά φαρμακεία, θεωρούμε ότι η 
συνέχιση της ενοικίασης των εν λόγω αποθηκών συνιστά διασπάθιση δημοσίου 
χρήματος.  

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι τελικές ανάγκες των ΦΥ και να 
εξευρεθούν ανάλογοι σε μέγεθος αποθηκευτικοί χώροι. 

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι οι ΦΥ και το ΥΕΕΒ δεν έχουν προβεί στις 
ενδεδειγμένες ενέργειες όσο αφορά τα ακόλουθα θέματα: 

 Δεν λήφθηκαν υπόψη οι υποχρεώσεις/ευθύνες του ιδιοκτήτη για την εκτέλεση 
εργασιών για την κατάλληλη διαμόρφωση των υποστατικών, με σκοπό την κάλυψη 
των αποθηκευτικών αναγκών της Υπηρεσίας. Επίσης, κατά πόσο  εξετάστηκε από 
τις ΦΥ αν οι εν λόγω εργασίες αποτελούσαν υποχρέωση του ιδιοκτήτη, καθώς και ο 
τρόπος που αυτές αξιολογήθηκαν/εκτιμήθηκαν, υλοποιήθηκαν, καταμετρήθηκαν, και 
πληρώθηκαν στον ιδιοκτήτη.  

 Η ανανέωση της σύμβασης μίσθωσης της κρατικής γης στην εταιρεία Alox Ltd η 
οποία ουδόλως εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του δημοσίου. 

 H Επιτροπή κατά την επανεξέταση του θέματος του ενοικίου των εν λόγω 
υποστατικών σε συνεδρία της στις 11.9.2003, ενέκρινε νέο μηνιαίο ενοίκιο £2,00/ 
τ.μ. χωρίς να δίδονται εξηγήσεις για την περαιτέρω αύξηση του μηνιαίου ενοικίου, 
όπως αυτό έχει αποφασιστεί σε προηγούμενη συνεδρία της ημερ. 17.6.2003 
(£1,75/τ.μ.). 
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3.8 Ενοικιαστήριο συμβόλαιο αρ. 148  μεταξύ της εταιρείας Ακίνητα Γιάννης 
Κορομίας και του Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου 
Βιομηχανίας για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Υπουργείου. 

Το υπό διερεύνηση κτήριο βρίσκεται στη οδό Ανδρέα Αραούζου αρ. 13 και 15 στη 
Λευκωσία και το εμβαδό του ανέρχεται στα 2300τ.μ. 

Στο υπό διερεύνηση κτήριο στεγαζόταν η Στατιστική Υπηρεσία, τα γραφεία της 
οποίας μεταφέρθηκαν στα Νέα Κυβερνητικά Κτήρια πριν τη λήξη του ενοικιαστηρίου 
εγγράφου. 

Η Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων (ΕΕΚΕ) και το Υπουργείο 
Οικονομικών (ΥΟ) ενέκριναν την συνέχιση της ενοικίασης του κτηρίου από το 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) με τους ίδιους όρους του 
υφιστάμενου συμβολαίου. 

Με τη λήξη του υφιστάμενου συμβολαίου το ΥΕΕΒ, ζήτησε από την ΕΕΚΕ, όπως 
καθορίσει το νέο ενοίκιο καθότι ο Ιδιοκτήτης ζήτησε αύξηση. 

Η ΕΕΚΕ και το ΥΟ ενέκριναν την υπογραφή νέου συμβολαίου από 1.3.2004 με 
ετήσιο ενοίκιο £110.545,00 και αύξηση 10% στα δύο χρόνια. Τα έγγραφα του 
συμβολαίου στάλθηκαν και στη Νομική Υπηρεσία για έλεγχο. 

Το συμβόλαιο υπεγράφη στις 9.8.2004 με αναδρομική ισχύ από 1.3.2004. Η 
περίοδος ενοικίασης καθορίσθηκε σε 8 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για 
περεταίρω περίοδο 7 ετών. 

Περί το Μάρτιο 2007, ο ενοικιαστής ανέθεσε στον Ιδιοκτήτη την εκτέλεση εργασιών 
για διαμόρφωση χώρου για στέγαση της Μονοθυριδικής Πρόσβασης για το ποσό των 
£5.750 πλέον ΦΠΑ. Η ΕΕΚΕ και το ΥΟ ενέκριναν την καταβολή £138 τον μήνα, 
ανεξάρτητα από το ενοίκιο, για περίοδο 5 ετών για απόσβεση της δαπάνης, δηλαδή 
συνολικό ποσό £8.280,00. 

Περί το Μάρτιο 2009, ο ενοικιαστής ανέθεσε στον Ιδιοκτήτη την εκτέλεση εργασιών 
για κατασκευή σιδερένιων σχαρών, καγκέλων και καγκελόθυρας για το ποσό των 
£26.795,00 περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Η ΕΕΚΕ και το ΥΟ ενέκριναν την καταβολή 
στον Ιδιοκτήτη πρόσθετου ποσού, ανεξάρτητου από το ενοίκιο, ύψους €866,44 το 
μήνα, με τόκο 8%, για περίοδο 3 ετών για απόσβεση της δαπάνης, δηλαδή συνολικό 
ποσό €31.191,84. 

Περί τον Σεπτέμβριο 2011, δηλαδή πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου ενοικίασης, ο 
ενοικιαστής απέστειλε επιστολή στον Ιδιοκτήτη, με εισήγηση για ανανέωση του 
εγγράφου ενοικίασης για νέα επταετή περίοδο με αύξηση του ενοικίου κατά 10% επί 
του τρέχοντος ενοικίου δηλαδή €276.534 ετησίως. Το ενοίκιο με τις δοθείσες 
αυξήσεις ανήλθε για το έτος 2011-2012 στις €251.395 ετησίως. 

Η ΕΕΚΕ κατά την συνεδρία της στις 28.2.2012 εξέτασε το θέμα ανανέωσης του 
συμβολαίου ενοικίασης και εισηγήθηκε όπως δοθεί ποσοστό 8% αύξηση στο ήδη 
καταβαλλόμενο ενοίκιο. Όπως καταγράφεται στα πρακτικά το εμβαδό του κτηρίου 
είναι 2300τ.μ. και το ενοίκιο €9,10/τ.μ. Επίσης στα πρακτικά  καταγράφηκαν οι 
εργασίες που ζήτησε το Υπουργείο για ανανέωση του συμβολαίου. 

Στις 2.5.2012, συνεδρίασε η Επιτροπή που συστάθηκε για εξέταση και 
επαναδιαπραγμάτευση των συμβολαίων ενοικίασης κτηρίων για στέγαση Κυβερνητικών 
Υπηρεσιών. Όπως αναφέρεται στα πρακτικά, μετά από διαπραγμάτευση με τον 
Ιδιοκτήτη, το ενοίκιο συμφωνήθηκε στα €8,80/τ.μ., για περίοδο δύο ετών ήτοι από 
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1.3.2012 έως 28.2.014. Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου ενημέρωσε τον Ιδιοκτήτη 
για το ποσό του ενοικίου.  

Με την λήξη της πιο πάνω περιόδου, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ, ενημέρωσε τον 
Πρόεδρο ΕΕΚΕ Λευκωσίας, ότι μετά από διαπραγμάτευση, συμφωνήθηκε περαιτέρω 
μείωση του ενοικίου, από €242.880 ετησίως στα €200.000 ετησίως, για περίοδο 
τριών ετών ,η οποία θα αρχίζει από 1.3.2014, και για τη νέα περίοδο ενοικίασης θα 
πρέπει να υπογραφεί παράρτημα στο υφιστάμενο συμβόλαιο καθότι όλοι οι άλλοι 
όροι παραμένουν οι ίδιοι.  

Στις 26.2.2014 υπεγράφη το σχετικό παράρτημα το οποίο και επισυνάφθηκε στο 
συμβόλαιο ενοικίασης. 

Δύο μήνες πριν τη λήξη του συμβολαίου, ο Ιδιοκτήτης, με επιστολή του ενημέρωσε το 
Υπουργείο ότι συμφωνεί με περαιτέρω ανανέωση του συμβολαίου για περίοδο 5 
ετών, με το υφιστάμενο ενοίκιο. Το Υπουργείο με επιστολή του προς τον Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (ΥΜΕΕ), ζήτησε 
έγκριση για ανανέωση του συμβολαίου. 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΜΕΕ, ενημέρωσε τον ενοικιαστή ότι θα πρέπει ο 
Ιδιοκτήτης να προσκομίσει το Πιστοποιητικό Έγκρισης του κτηρίου ώστε το αίτημα να 
εξεταστεί από τον Κεντρικό φορέα Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών. Επίσης ο Γενικός 
Διευθυντής του ΥΟ, με επιστολή του προς τον ενοικιαστή επεσήμανε ότι η χρήση 
κτηρίου χωρίς Πιστοποιητικό  Έγκρισης αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις 
πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. 

Ο Ιδιοκτήτης εξασφάλισε το Πιστοποιητικό Έγκρισης στις 8.6.2018.  

Το Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας, αφού επιθεώρησε το κτήριο, 
απέστειλε Παράρτημα με τους όρους που πρέπει να πληρούνται από το κτήριο, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία νομοθεσίας.  

Το Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λευκωσίας εκτίμησε το ύψος του ενοίκιο του κτηρίου 
στις €200.000,00 ετησίως. 

Το ΥΟ ενέκρινε την ανανέωση της ενοικίασης του κτηρίου για περίοδο δύο ετών με το 
ετήσιο ενοίκιο που καθόρισε το Κτηματολόγιο. 

Το προσχέδιο συμβολαίου ενοικιασης δεν φαίνεται νε έχει υπογραφεί. 

Παρατηρήσεις/Σχόλια/Απόψεις: 

Το κτήριο ενοικιάζεται από το ΥΕΕΒ, για μακρά περίοδο, πέραν των 15 ετών μέχρι 
σήμερα, και ενώ η ανάγκη στέγασης συνεχίζει να υπάρχει. 

Μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί ποσό πέραν των €2.918.162 από το ΥΕΕΒ. Ενοίκιο 
έχει καταβληθεί και από την Υπηρεσία Στατιστικής που ήταν ο προηγούμενος  
ενοικιαστής. 

Το ενοίκιο που έχει καταβληθεί μόνο από  το ΥΕΕΒ αντιστοιχεί σε €1.268/τ.μ., 
δηλαδή ο ενοικιαστής έχει ήδη καταβάλει συνολικό ενοίκιο πολύ πιο ψηλό από το 
κόστος ανέγερσης  ιδιόκτητων γραφείων 

Όπως έχει καταγραφεί πιο πάνω, ο ενοικιαστής ανέθεσε στον Ιδιοκτήτη την εκτέλεση 
συγκεκριμένων εργασιών και το κόστος κατεβλήθη σε μηνιαίες δόσεις με τόκο 8%. 
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3.9 Ενοικιαστήρια συμβόλαια αρ. 418 και αρ.419α, μεταξύ  της εταιρείας ΙΡΙΔΑ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ και του Διοικητή του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης για τη 
μεταστέγαση του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης. 

Για τη μεταστέγαση του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης , ενοικιάστηκε ο 11ος 
όροφος συγκροτήματος γραφείων με ενοίκιο €11,5/τ.μ, ήτοι €6.300/μήνα 

Στο κτήριο έγιναν εξειδικευμένες εγκαταστάσεις απαραίτητες για τη λειτουργία του 
Κέντρου. 

Με τη λήξη της αρχικής περιόδου ενοικίασης, ήτοι των δύο χρόνων, η Επαρχιακή 
Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων Λάρνακας, επανεξέτασε το ύψος του ενοικίου και 
καθόρισε λογικό ενοίκιο €4.700 μηνιαίως.  Ο Ιδιοκτήτης δεν αποδέχθηκε τη μείωση.  

Η μεταστέγαση του Κέντρου σε άλλα υποστατικά, δεν ενδείκνυται, καθότι στα 
υποστατικά έγιναν υποδομές, το κόστος μετακίνησης των οποίων εκτιμήθηκε στις 
€400.000. Έτσι το Κέντρο δεν είχε άλλη επιλογή, και ανανέωσε το συμβόλαιο 
ενοικίασης με μηνιαίο ενοίκιο €6.000. 

Στις 29.11.2015, υπογράφηκε δεύτερη σύμβαση για ενοικίαση του 12ου ορόφου για 
λειτουργία του παράκτιου σταθμού ΚΥΠΡΟΣ ΡΑΔΙΟ, με εμβαδό γραφειακού χώρου 
213,55 τ.μ., έναντι μηνιαίου ενοικίου €2.957, δηλαδή €13,84/τ.μ., καθώς και, χώρου 
για βεράντες εμβαδού 355τ.μ.. 

Σύσταση: Η στέγαση Δημόσιων Υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται η εγκατάσταση 
εξειδικευμένων υποδομών, θα πρέπει να γίνεται σε ιδιόκτητα κτήρια. Τα ενοίκια τα 
οποία καταβάλλονται είναι ψηλά, λόγω όμως του κόστους μετακίνησης, Οι Υπηρεσίες 
υποχρεούνται να παραμένουν στα ενοικιαζόμενα κτήρια.  Το κόστος ανέγερσης νέου 
κτηρίου για κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης με εμβαδό 
περίπου 800τ.μ. έχει ήδη καλυφθεί με το ποσό ενοικίασης του εν λόγω κτηρίου από 
την περίοδο έναρξης της ενοικίασης του μέχρι σήμερα (8 χρόνια). 
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3.10 Ενοικιαστήρια συμβόλαια αρ. 212 και αρ. 212α, μεταξύ της εταιρείας ΝΙΠΑ 
Εργοληπτικές και Κτηματικές Επιχειρήσεις μέσω των εξουσιοδοτημένων 
αντιπροσώπων τους και  του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
για στέγαση του Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη 
Δερύνεια. 

Το Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Δερύνεια στεγάζονταν σε δύο 
ενοικιαζόμενα υποστατικά στη οδό Σταδίου 40 και 42 στο Παραλίμνι. Για το 
υποστατικό στον αριθμό 40 , το μηνιαίο ενοίκιο το 2009 ανερχόταν περί τα €263,55 
και για το υποστατικό στον αριθμό 42 στα €745,5. ( Συνολικό μηνιαίο ενοίκιο 
€1.009,05). 

Περί  το Μάρτιο του 2008, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) ενημερώθηκε από ιδιώτη, ότι σύντομα επρόκειτο να ανεγείρει 
κτήριο στην οδό Σταδίου κατάλληλο για γραφεία. Ο εν λόγω ιδιώτης πρότεινε την 
ενοικίαση του προς €9/τ.μ. για ισόγειο και €7,5/τ.μ. για όροφο. 

Περί τον Ιούλιο 2008, η εταιρεία ΝΙΠΑ ενημέρωσε το Υπουργείο ότι ανεγείρει 
γραφεία/ διαμερίσματα στον κύριο δρόμο Δερύνειας – Παραλιμνίου και θα διατίθενται 
προς ενοικίαση. Δεν ανεφέρθη στο ύψος του ενοικίου. 

Περί τον Αύγουστο 2008, το ΥΕΠΚΑ ενημερώθηκε από ιδιώτη ότι διαθέτει καινούργιο 
κτήριο κατάλληλα εξοπλισμένο για γραφεία, με προτεινόμενο ενοίκιο €6/τ.μ. για Α΄ 
όροφο και €5,5/τ.μ. για Β΄ όροφο.     

Περί τον Σεπτέμβριο 2008, ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ), 
ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών έγκριση για μεταστέγαση του Επαρχιακού  
Γραφείου Παραλιμνίου σε άλλα κτήρια. 

Το Υπουργείο Οικονομικών περί τον Νοέμβριο 2008, παρείχε καταρχήν έγκριση.  

Η Εταιρεία ΝΙΠΑ, με επιστολή της ημερομηνία 11.9.2009, ενημέρωσε το ΥΕΠΚΑ ότι 
το ζητούμενο ενοίκιο ήταν €12/τ.μ. για ισόγειο και €8 για μεσοπάτωμα.  

Ο Διευθυντής ΥΚΑ, με επιστολή του προς την Εταιρεία ΝΙΠΑ  ημερ. 16.9.2009, ( και 
πριν καθοριστεί το λογικό ενοίκιο από την Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού 
Ενοικίων), ζήτησε από αυτή όπως προχωρήσει στη υλοποίηση εργασιών που 
ζητούνταν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

Ο Διευθυντής ΥΚΑ, με επιστολή του προς την Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού 
Ενοικίων Αμμοχώστου, ζήτησε έγκριση για ενοικίαση ισόγειου καταστήματος και 
παταριού, στο κτήριο MEGA SHOPPING CENTER, εμβαδού 550τ.μ. στο ισόγειο και 
275τ.μ. στο μεσοπάτωμα με ενοίκιο €12/τ.μ. για ισόγειο και €8/τ.μ. για το 
μεσοπάτωμα. Στη εισήγηση δεν γίνεται καμία αναφορά για τις άλλες προτάσεις που 
είχε το η ΥΚΑ για ενοικίαση γραφειακών χώρων με πολύ πιο χαμηλά ενοίκια. 

Σύμφωνα με μελέτη που ετοίμασε το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το συνολικό 
απαιτούμενο εμβαδό για στέγαση της εν λόγω Υπηρεσίας ανερχόταν στα 453τ.μ. 

Η Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων Αμμοχώστου, κατά τη συνεδρία της 
στις 5.11.2009, ενέκρινε ενοίκιο €12/τ.μ. για 550τ.μ. ισόγειους χώρους 
συμπεριλαμβανομένου και του μεσοπατώματος. 

Στις 26.1.2010, δόθηκε και η έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών. 

Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου , με επιστολή του προς την Επίτροπο Διοίκησης, ανέφερε 
ότι η μετακίνηση των Κυβερνητικών Γραφείων από το Δήμο Παραλιμνίου στο Δήμο 
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Δερύνειας, παραβίασε τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου (άρθρα 1.2.4. 
και 2.5.3.(γ)). Επίσης ανέφερε ότι τα γραφεία στο κέντρο του Παραλιμνίου 
εξυπηρετούσαν καλύτερα τον Πολίτη και το ενοίκιο ήταν πολύ πιο χαμηλό. 

Το Συμβόλαιο ενοικίασης υπεγράφη στις 8.4.2010 για περίοδο ενοικίασης 7 χρόνια 
με ημερομηνία έναρξης 1.4.2010 και λήξης 31.3.2017. Το εμβαδό ισογείου 
υπολογίστηκε σε 566,40τ.μ. συμπεριλαμβανομένου και 281,20τ.μ. για το 
μεσοπάτωμα. Το μηνιαίο ενοίκιο καθορίστηκε στα €6.796,80. 

Από έλεγχο που διενήργησε το Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Υπηρεσιών στο ακίνητο, 
διαφάνηκε μεταξύ άλλων ότι ο εξαερισμός  συγκεκριμένων  γραφείων ήταν 
ανεπαρκής/ακατάλληλος. 

Από 1.10.2012, το μηνιαίο  ενοίκιο μειώθηκε στις €5.313,46.  

Στις 29.6.2016, υπεγράφη νέα σύμβαση, για το εν λόγω υποστατικό. Το εμβαδό 
καθορίστηκε στα 855τ.μ. (ήτοι 570,80τ.μ. ισόγειο και 284,92τ.μ. μεσοπάτωμα). Το 
ενοίκιο παρέμεινε το ίδιο. 

Παρατηρήσεις/Σχόλια/Απόψεις: 

Το ενοίκιο του Επαρχιακού Γραφείου Δερύνειας που στεγαζόταν σε κτήριο στο 
Παραλίμνι (Οδό Σταδίου 40 και 42) ήταν πολύ πιο συμφέρον για το Δημόσιο σε 
σύγκριση με το ενοίκιο του κτηρίου στη Δερύνεια. Ενώ καταβαλλόταν ενοίκιο περί τα 
€1010 το μήνα ενοικιάστηκε κτήριο προς €6.796 το μήνα.  

Ενώ υπήρχαν και άλλοι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες με προτεινόμενα ενοίκια πολύ πιο 
χαμηλά, δεν έγινε καμία αναφορά ούτε προς το Υπουργείο Οικονομικών, ούτε προς 
την Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού ενοικίων. 

Σύμφωνα με τη μελέτη του Τμήματος Δημοσίων Έργων το απαιτούμενο εμβαδό για 
στέγαση της Υπηρεσίας υπολογίστηκε στα 453τ.μ. Συνολικά ενοικιάστηκε εμβαδό 
855τ.μ. δηλαδή 402τ.μ. περισσότερα από τα αναγκαία. Με τη ενέργεια αυτή 
πληρώθηκε σε ενοίκια ποσό €347.328 περισσότερα από όσα χρειάζονταν (μέσος 
όρος ενοικίου €8/τ.μ. Χ 402τ.μ. Χ 12 μήνες Χ 9 χρόνια). 

Δόθηκε εντολή στον Ιδιοκτήτη για εκτέλεση εργασιών πριν υποβληθεί το αίτημα για 
έγκριση του ύψους του ενοικίου στη Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων. 

Τα υποστατικά που ενοικιάστηκαν είχαν προβλήματα εξαερισμού και τον Ιούλιο 2018 
τοποθετήθηκαν συστήματα εξαερισμού με έξοδα του Δημοσίου. 

Οι όλες ενέργειες που έγιναν δίδουν την εντύπωση ότι στόχευαν στην ενοικίαση 
συγκεκριμένης ιδιοκτησίας και προς όφελος του Ιδιοκτήτη παραβλάπτοντας τα 
συμφέροντα του Δημοσίου. 
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3.11 Ενοικιαστήριο συμβόλαιο αρ.256, μεταξύ του Τ. Α. και του Έπαρχου 
Αμμοχώστου για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Επαρχιακής 
Διοίκησης Αμμοχώστου. 

Στις 12.6.1998, οι ιδιοκτήτες του κτηρίου, Αδ. Α., υπέγραψαν έγγραφο ανάληψης 
υποχρέωσης για ολοκλήρωση κτηρίου συνολικού εμβαδού 854τ.μ. που βρίσκεται 
στην οδό Ηνωμένων Εθνών στη Λάρνακα για την ενοικίαση από την Επαρχιακή 
Διοίκηση Αμμοχώστου. 

Στις 31.8.1998, υπεγράφη συμβόλαιο ενοικίασης μεταξύ των Ιδιοκτητών και του 
Έπαρχου Αμμοχώστου. Η διάρκεια ενοικίασης καθορίστηκε σε 7 έτη. Το ενοίκιο 
συμφωνήθηκε στις £2,50/τ.μ. για τα 3 πρώτα έτη και αύξηση 7% ανά διετία για τις 
επόμενες δύο διετίες. 

Στις 14.10.2003, υπεγράφη μεταξύ των Ιδιοκτητών και του Έπαρχου Αμμοχώστου 
δεύτερο συμβόλαιο ενοικίασης για πρόσθετο χώρο στο μεσοπάτωμα του κτηρίου 
εμβαδού 50τ.μ. προς £2,70/τ.μ. 

Μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου ενοικίασης (28.8.2005), ο ιδιοκτήτης πρότεινε 
ανανέωση της σύμβασης για περίοδο 8 ετών, με ενοίκιο 3,30/τ.μ. για τη πρώτη διετία 
και 10% αύξηση για κάθε επόμενη διετία. 

Στις 27.10.2005, υπεγράφη νέο συμβόλαιο ενοικίασης με αναδρομική ισχύ από 
1.9.2005. Το ενοίκιο καθορίστηκε στις £3,26/τ.μ. και αύξηση μέχρι 14% ανά διετία για 
τις επόμενες διετίες. 

Η Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων και το Υπουργείο Οικονομικών, με 
καλυπτική έγκριση τους, το Δεκέμβριο 2005, ενέκριναν την ανανέωση του 
συμβολαίου με ενοίκιο £3,26/τ.μ. όπως αυτό που περιλήφθηκε στη σύμβαση. 
Σημειώνεται ότι το ενοίκιο αυτό είναι κατά 14% αυξημένο σε σχέση με το υφιστάμενο 
ενοίκιο. Δίδεται η εντύπωση ότι η Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων και το 
Υπουργείο Οικονομικών δεν είχαν άλλη επιλογή από την έγκριση της ανανέωσης του 
συμβολαίου με το αυξημένο ενοίκιο, αφού το συμβόλαιο είχε ήδη υπογραφεί . 

Για την επόμενη διετία, ήτοι από 1.9.2007 εγκρίθηκε αύξηση 7%. 

Για τη επόμενη διετία ήτοι από 1.9.2009 εγκρίθηκε αύξηση 13,5%. 

Όπως καταγράφεται στα πρακτικά συνεδρίας της Επαρχιακής Επιτροπής 
Καθορισμού Ενοικίων Λάρνακας, ημερομηνίας 15.4.2009, για το καθορισμό της 
αύξησης του ενοικίου κατά 13,5%, η Επιτροπή έλαβε υπόψη το κόστος εργασιών 
αναβάθμισης  της ασφάλειας του κτηρίου. Σημειώνεται ότι όπως καταγράφεται στην 
επιστολή του Ιδιοκτήτη, τα έξοδα αναβάθμισης της ασφάλειας του κτηρίου, ανήλθαν 
σε €3.515, δηλαδή καλύφθηκαν με την αύξηση σε λιγότερο από 5 μήνες ( δόθηκε 
μηνιαία αύξηση €740). Ως εκ τούτου το ύψος των εξόδων, δεν δικαιολογεί τόσο 
μεγάλη αύξηση του ενοικίου. 

Από 1.4.2013, το ενοίκιο μειώθηκε στις €5.000 μηνιαίως.  

Το κτήριο έχει Πιστοποιητικό Έγκρισης. 

Παρατηρήσεις: 

Τα συνολικά ενοίκια που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα υπερβαίνουν το ποσό του 
€1.2εκ. για την ενοικίαση των 904τ.μ. Συνολικά έχει καταβληθεί ποσό πέραν των 
€1.327/τ.μ. σε ενοίκια, το οποίο υπερβαίνει σημαντικά το κόστος ανέγερσης 
ιδιόκτητου κτηρίου. 
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3.12 Ενοικιαστήριο συμβόλαιο αρ.551 μεταξύ του Γ. και Α. Κ. και του Διευθυντή 
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για  την παραχώρηση οικοπέδου 
για χρήση ως χώρου στάθμευσης από το προσωπικό του Επαρχιακού 
Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας και Κερύνειας. 

Το Συμβόλαιο αφορά την ενοικίαση οικοπέδου εμβαδού 679τ.μ.  προς €1/τ.μ., για 
χρήση από το προσωπικό του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας και 
του Επαρχιακού Κτηματολογίου Κερύνειας ως χώρου στάθμευσης. Στο χώρο 
μπορούν να σταθμεύουν 25-30 οχήματα. 

Το μηνιαίο ενοίκιο για κάθε χώρο στάθμευσης ανέρχεται σε €22,5 - €27. 

Το Συμβόλαιο αυτό αντικατέστησε προηγούμενο συμβόλαιο ενοικίασης δύο 
οικοπέδων συνολικού εμβαδού 1.032τ.μ. προς €2,5/τ.μ. δηλαδή μηνιαίο ενοίκιο €56 - 
€67 για κάθε χώρο στάθμευσης. 

Παρατηρήσεις/Σχόλια/Απόψεις: 

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι οι ανάγκες του Τμήματος για χώρους στάθμευσης 
ικανοποιούνται με την ενοικίαση χώρου εμβαδού 679τ.μ., ενώ προηγουμένως  
ενοικιαζόταν χώρος εμβαδού 1.032τ.μ. με υπερβολικά ψηλό ενοίκιο (€2,5/τ.μ. σε 
σύγκριση με €1/τ.μ.). 
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3.13 Ενοικιαστήρια συμβόλαια αρ. 213 , 213α, 213β μεταξύ της Δ. Φ., Έ. Λ. και 
του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών  Ασφαλίσεων. 

Για τη στέγαση των Γραφείων των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πάφου 
έχουν υπογραφεί τρία συμβόλαια που αφορούν υποστατικά στη οδό Φιλικής 
Εταιρείας αρ.1 , Πάφος με Ιδιοκτήτες τις Δ. Φ. και Έ. Λ.. 

Το πρώτο συμβόλαιο, Α/Α 213α, αφορά ενοικίαση ισογείου με μεσοπάτωμα, 
εμβαδού 208τ.μ. ισόγειο και 98τ.μ. μεσοπάτωμα. Το συμβόλαιο υπεγράφη τον Ιούνιο 
1988, με ημερομηνία έναρξης την 1.7.1988 και αρχικό ενοίκιο £3.960 ετησίως με 
πρόνοια αύξησης 7% ανά διετία. 

Το δεύτερο Συμβόλαιο Α/Α 213β, αφορά την ενοικίαση 3 δωματίων στο πρώτο 
όροφο. Το συμβόλαιο υπεγράφη στις 23.2.2007 με ημερομηνία έναρξης την 1.3.2007 
και αρχικό ενοίκιο £2.880 ετησίως. Στο συμβόλαιο αυτό καθορίζεται συνολικό ενοίκιο, 
για τα πρώτα 3 έτη  £8.640. Σε άλλη παράγραφο του συμβολαίου, καθορίζεται ότι για 
τη διετία που αρχίζει αμέσως μετά την πρώτη τριετία το ενοίκιο θα είναι αυξημένο 
κατά 7%, ήτοι ποσό £9.244,80. Από τα πιο πάνω φαίνεται να υπάρχει αριθμητικό 
λάθος καθότι το ενοίκιο για τη δεύτερη διετία, αυξημένο κατά 7%, ανέρχεται συνολικά 
σε £6.163,20 και όχι σε £9.244,80.  

Το τρίτο συμβόλαιο Α/Α213, αφορά την ενοικίαση γραφείων εμβαδού 255τ.μ. στο 
δεύτερο όροφο. Το συμβόλαιο υπεγράφη στις 30.12.2009, με ημερομηνία έναρξης 
την 1.1.2010 και αρχικό ενοίκιο €12.000 ετησίως. 

Παρατηρήσεις/Σχόλια: 

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν έχουν 
προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες όσο αφορά την εξακρίβωση του ενοικίου που 
έχει καταβληθεί ώστε σε περίπτωση που έχει γίνει λανθασμένος υπολογισμό, να γίνει 
η σχετική διόρθωση. 
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3.14 Ενοικιαστήρια συμβόλαια αρ. 182 , 183, 184, 185, 186, 187, 188 μεταξύ της 
εταιρείας G.D.E. Developers Ltd, των ιδιωτών Κ. Κ., Α. Κ., Γ. Μ.,   Χ. Κ., Γ. Χ’ Δ., 
Χ. Τ. και του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη για 
κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Κλάδου Πτωχεύσεων. 

Ο Κλάδος Πτωχεύσεων του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη  
στεγαζόταν από το 2002 περίπου σε ενοικιαζόμενο κτήριο στην οδό Αντρέα 
Αραούζου 13-15 μαζί με άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ). 

Περί το 2007, λόγω πρόσθετων αναγκών του ΥΕΕΒ, κρίθηκε σκόπιμο να 
μεταστεγαστεί ο Κλάδος Πτωχεύσεων σε άλλα υποστατικά. 

Σύμφωνα με το πίνακα εμβαδών που ετοίμασε το Τμήμα Δημοσίων Έργων, για τη 
στέγαση του εν λόγω Κλάδου απαιτούνταν 843τ.μ. 

Από την μελέτη των σχετικών εγγράφων, διαπιστώθηκε ότι για την μεταστέγαση του 
Κλάδου Πτωχεύσεων ενοικιάστηκαν 8 διαμερίσματα σε κτήριο στην συμβολή των 
οδών Γερασίμου Μαρκορά 8 και Μιχαλακοπούλου 19, συνολικού εμβαδού 992τ.μ, τα 
οποία ο Ιδιοκτήτης διαμόρφωσε καταλλήλως σε γραφεία. 

Η Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων, κατά τη συνεδρία της στις 
17.10.2006, πρότεινε ενοίκιο £4,30/τ.μ., το οποίο ο Ιδιοκτήτης δεν αποδέχθηκε. 

Τελικά, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών με επιστολή του προς τον 
Γενικό Διευθυντή του ΥΕΕΒ ημέρ. 5.12.2016, τον πληροφόρησε ότι εγκρίθηκε η 
ενοικίαση των πιο πάνω διαμερισμάτων έναντι μηνιαίου ενοικίου £5/τ.μ. 

Όπως αναφέρεται σε επιστολή του Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη 
προς τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) με 
ημερομηνία 28.5.2008, το συμβόλαιο ενοικίασης υπογράφηκε μεταξύ του Εφόρου 
Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη και της εταιρείας G.D.E. Developers ltd στις 
13.4.2007 με ισχύ από 1.3.2007 μέχρι 28.02.2010, ενώ η μεταστέγαση του Κλάδου 
Πτωχεύσεων στο υπό ενοικίαση κτήριο φαίνεται να έγινε μετά τη 1.3.2007. 

Στην επιστολή του Εφόρου Εταιρειών προς τον Πρόεδρο της ΚΕΑΑ με ημερομηνία 
28.5.2008, αναφέρεται ότι τα υποστατικά περιήλθαν σε ιδιοκτησία άλλων προσώπων 
πριν την υπογραφή του συμβολαίου ενοικίασης. 

 Η ΚΕΑΑ, κατά τη συνεδρία της στις 11.6.2008, ενέκρινε την ακύρωση και 
αντικατάσταση του συμβολαίου με νέα συμβόλαια με το ίδιο ενοίκιο. Τα αντίγραφα 
των συμβολαίων που δόθηκαν προς διερεύνηση δεν είναι υπογραμμένα από τους 
Ιδιοκτήτες. 

Στα πρακτικά της Επιτροπής που συστάθηκε για επαναδιαπραγμάτευση/μείωση των 
ενοικίων, ημερομηνίας 8.4.2014, αναφέρεται ότι στα κτήρια στεγάζονται μόνο 24 
υπάλληλοι. 

Παρατηρήσεις/Σχόλια: 

Από τα πιο πάνω διαπιστώνεται ότι ενοικιάστηκαν υποστατικά συνολικού εμβαδού 
992τ.μ. για στέγαση 24 υπαλλήλων (κατ’ αναλογία 41τ.μ. / υπάλληλο). Υπολογίζεται 
ποσό €388/μήνα για κάθε θέση εργασίας.  Το συνολικό ενοίκιο που καταβλήθηκε 
μέχρι 28.2.2019 ανήλθε σε €1.343.520 ήτοι €1.354/τ.μ. δηλαδή ψηλότερο από το 
κόστος κατασκευής του κτηρίου. 
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Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι το Τμήμα δεν έχει προβεί στις ενδεδειγμένες 
ενέργειες όσο αφορά τα ακόλουθα θέματα: 

 Για την ενοικίαση όλων των ορόφων του κτηρίου ενώ δεν ήταν αναγκαίοι για τη 
στέγαση του Κλάδου Πτωχεύσεων, και ιδιαίτερα αφού το υποστατικό συνίστατο 
από διαμερίσματα που ανήκαν σε διαφορετικούς Ιδιοκτήτες. 

 Για την υπογραφή των συμβολαίων ενοικίασης με την κατασκευάστρια εταιρεία 
και όχι με τους ιδιοκτήτες. 

 Για την έναρξη καταβολής ενοικίου από την 1.3.2007, ενώ η μεταστέγαση του εν 
λόγω Κλάδου φαίνεται να έγινε μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία. 
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3.15 Ενοικιαστήριο συμβόλαιο αρ. 120 μεταξύ της εταιρείας PONTIS 
DEVELOPMENTS LTD και του Αρχηγού Αστυνομίας για κάλυψη των 
στεγαστικών αναγκών της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς 
Αστυνομικής Συνεργασίας. 

O Αρχηγός Αστυνομίας με επιστολή του ημερ. 21.10.2008 ενημέρωσε το Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών για την ανάγκη μεταστέγασης της 
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε) και της Διεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας (Δ.Α.Σ.), λόγω των αυξανόμενων υποχρεώσεων των εν λόγω 
Υπηρεσιών έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και, για την αντιμετώπιση των 
λειτουργικών προβλημάτων που προέκυψαν από την στέγαση τους σε διάφορα 
γραφεία.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών με επιστολή του ημερ. 
18.11.2008 προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ενέκρινε την κατ’αρχήν ενοικίαση 
κατάλληλου χώρου για μεταστέγαση της Δ.Ε.Ε. και Δ.Α.Σ. 

Στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Αρχηγός της Αστυνομίας με επιστολή του ημερ. 
19.08.2009, ενημέρωσε τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ότι είχε εντοπιστεί συγκεκριμένο 
κτήριο, το οποίο η Αστυνομία προτίθετο να ενοικιάσει και, ζήτησε όπως προβούν σε 
επιθεώρηση του, αναφορικά με την καταλληλότητα του. 

Στις 26.11.2009, ο Αρχηγός της Αστυνομίας με επιστολή του, ενημέρωσε τον 
Ιδιοκτήτη του εν λόγω κτηρίου για τις εργασίες που απαιτούντο να εκτελεστούν στο 
κτήριο, οι οποίες προέκυψαν μετά από την επιθεώρηση των αρμόδιων Υπηρεσιών,  
έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ενοικίαση του. 

Σε συνεδρία της Επαρχιακής Επιτροπής Καθορισμού Ενοικίου που έγινε ημερ. 
11.2.2010, αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα: 

Το ενοίκιο για τους γραφειακούς χώρους να είναι €11.10/τ.μ., ενώ το ενοίκιο για τους 
άλλους χώρους (βεράντες, κλιμακοστάσιο και προθάλαμους) να είναι €3.33/τ.μ. Η 
περίοδος ενοικίασης συμφωνήθηκε να είναι για 10 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης.  

Όσο αφορά το ενοίκιο συμφωνήθηκε όπως τα πρώτα 3 χρόνια να παραμείνει το ίδιο, 
ενώ τις επόμενες διετίες να αυξάνεται κατά 8% κάθε διετία. Με βάση τα εμβαδά για 
τους γραφειακούς και άλλους χώρους, το μηνιαίο ενοίκιο ανέρχεται σε €10.767 
(903τ.μ. Χ €11.10/τ.μ. +  224τ.μ. Χ €3.33/τ.μ.). 

Τέλος κατά την πιο πάνω συνεδρία αποφασίστηκε όπως εκτελεστούν στο κτήριο 
εξειδικευμένες εργασίας συνολικού ποσού €60.000, το οποίο αρχικά θα καταβάλλετο 
από τον Ιδιοκτήτη, ενώ στη συνέχεια το εν λόγω ποσό θα αποπληρώνετε από την 
Αστυνομία με μηνιαίες δόσεις για 3 χρόνια και τόκο 8%. Το επιτόκιο καθορίστηκε 
αργότερα σε 4%  από το Υπουργείο Οικονομικών και την Επαρχιακή Επιτροπή 
Καθορισμού Ενοικίων. 

Στις 27.7.2010, ο Αρχηγός της Αστυνομίας με επιστολή του ζήτησε από τον 
Διευθυντή του Τμήματος Μελετών και Ανάπτυξης της Αστυνομίας να επιθεωρήσει τις 
πιο πάνω εργασίες οι οποίες αναμενόταν να ολοκληρωθούν περί το τέλος 
Αυγούστου 2010, ενώ στις 12.10.2010, με άλλη επιστολή του ζήτησε από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες να επιθεωρήσουν τις εργασίες, οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί. 

Στις 4.11.2010, υπογράφηκε μεταξύ της Αστυνομίας και της Ιδιοκτήτριας εταιρείας 
του πιο πάνω κτηρίου το συμβόλαιο ενοικίασης με περίοδο ενοικίασης από τις 
19.10.2010 μέχρι 19.10.2020 και δικαίωμα ανανέωσης για 5 χρόνια με μηνιαίο 
ενοίκιο €10.767. 
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Στις 25.5.2012, σε συνεδρία της Επιτροπής που συστάθηκε με βάση απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 14.12.2011 και όρο εντολής την επανεξέταση και 
επαναδιαπραγμάτευση των υφιστάμενων συμβολαίων ενοικίασης κτηρίων από το 
Δημόσιο, με στόχο τη μείωση του κόστους ενοικίασης, αναφέρθηκε από την 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ότι το ενοίκιο του εν λόγω κτηρίου ήταν 
πολύ ψηλό και εισηγήθηκε τη μείωση του από €11.10/τ.μ. σε €8.80/τ.μ. 

Στις 18.7.2012, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών με επιστολή του 
ζήτησε από τον Ιδιοκτήτη του κτηρίου τη μείωση του ενοικίου από €11.10/τ.μ. σε 
€8.80/τ.μ. Ζήτησε επίσης όπως ο Ιδιοκτήτης αναλάβει την εκτέλεση βελτιωτικών 
εργασιών στο κτήριο ποσού περίπου €14.000. Στη περίπτωση άρνηση του Ιδιοκτήτη 
και εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών από το Κράτος, το συγκεκριμένο ποσό θα 
αποκόπτεται από τα ενοίκια 2 μηνών. 

Στις 11.7.2013, σε συνεδρία της η Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων 
εισηγήθηκε όπως μειωθεί το ενοίκιο κατά 30% δηλαδή από €10.767 σε €7.517,50 
μηνιαίως.  

Στις 19.11.2013, ο Ιδιοκτήτης συμφώνησε με την προτεινόμενη μείωση για την 
περίοδο από 1.10.2013 μέχρι 31.12.2016. Επίσης συμφώνησε την παγοποίηση των 
αυξήσεων στο καταβαλλόμενο ενοίκιο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. 

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας με επιστολή του ημερ. 27.7.2018, προς τον Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών τον ενημέρωσε, μεταξύ άλλων, ότι στις 
11.6.2018, το κτήριο πέρασε στην ιδιοκτησία της APS Debt Servicing Ltd (Ελληνική 
Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ) η οποία ζητούσε την επαναφορά του ενοικίου στο 
αρχικό ποσό, δηλαδή στο ποσό των €10.767 τον μήνα αντί €7.517.50 το οποίο 
συνεχιζόταν να καταβάλλεται και μετά την 31.12.2016. Τον ενημέρωσε επίσης ότι το 
κτήριο δεν διέθετε Πιστοποιητικό Έγκρισης, και ότι ο νέος Ιδιοκτήτης αρνείτο να 
υπογράψει τροποποιητικό ενοικιαστήριο συμβόλαιο για διευθέτηση της αλλαγής 
ιδιοκτησίας του κτηρίου ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή του ενοικίου 
(€7.517.50) αν δεν γινόταν αποδεκτό το αίτημα του για επαναφορά του ενοικίου στο 
ποσό των €10.767 μηνιαίως. Ως εκ τούτου, η καταβολή των ενοικίων αναστάληκε και 
ο Αρχηγός Αστυνομίας με την εν λόγω επιστολή του ζήτησε οδηγίες για το χειρισμό 
του θέματος. 

Στις 18.9.2018, το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του ενημέρωσε τον Αρχηγό 
της Αστυνομίας ότι για να εξετάσει το πιο πάνω θέμα απαιτεί όπως υποβληθούν τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

α. Όλες τις κατά Νόμο απαιτούμενες Άδειες και Πιστοποιητικά του κτηρίου, 
περιλαμβανομένου και του Πιστοποιητικού Έγκρισης. 

β. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που χρειάζεται το Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας για να εκτιμήσει τη λογικότητα του ενοικίου. 

Στις 2.10.2018, ο Αρχηγός Αστυνομίας ενημέρωσε τον νέο Ιδιοκτήτη του κτηρίου 
(APS Debt Servicing Ltd) ότι στο παρόν στάδιο θα συνέχιζε η καταβολή του 
μειωμένου ενοικίου (€7.517.50) μέχρι να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για το εν 
λόγω θέμα. Περαιτέρω τον ενημέρωσε ότι σε περίπτωση αδυναμίας εξασφάλισης του 
Πιστοποιητικού Έγκρισης η Αστυνομία θα υποχρεωνόταν να προβεί σε ενέργειες για 
μεταστέγαση των Δ.Ε.Ε. &  Δ.Α.Σ. σε άλλο κτήριο το οποίο να διαθέτει όλες τις κατά 
νόμο Άδειες και Πιστοποιητικά. 
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Στις 8.10.2018, υπογράφηκε έγγραφο με το οποίο μεταβιβάστηκαν όλα τα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις του τέως Ιδιοκτήτη του ακινήτου (PONTIS 
DEVELOPMENT LTD)  στο νέο Ιδιοκτήτη (APS Debt Servicing Ltd), που απορρέουν 
από το συμβόλαιο ενοικίασης ημερ. 4.11.2010, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση 
καταβολής του ενοικίου. 

Στις 17.12.2018, ο Αρχηγός της Αστυνομίας με επιστολή του προς τον Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον ενημέρωσε, μεταξύ άλλων, ότι ο νέος Ιδιοκτήτης 
αξιώνει την επαναφορά του ενοικίου χωρίς ωστόσο να έχει υποβάλει όλα τα 
απαιτούμενα έγγραφα. Τον ενημέρωσε επίσης ότι η ιδιοκτήτρια εταιρεία με επιστολή 
της ημερ. 11.12.2018 προς την Αστυνομία, την πληροφόρησε ότι όσο αφορά το θέμα 
του Πιστοποιητικού Έγκρισης έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
εξασφάλιση του αλλά η έκδοση του καθυστερεί αφού το κτήριο δεν ανήκει 
αποκλειστικά σε αυτήν και απαιτείται η συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών του 
κτηρίου. Τέλος ζήτησε όπως τον πληροφορήσει κατά πόσο η Αστυνομία θα πρέπει 
να συνεχίσει την καταβολή του μειωμένου ενοικίου (€7.517.50) ή του αρχικού 
ενοικίου με βάση το ενοικιαστήριο συμβόλαιο (€10.767). 

Στις 5.2.2019, ο Αρχηγός της Αστυνομίας με επιστολή του προς τον Διευθυντή του 
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ζήτησε να πληροφορηθεί, μεταξύ άλλων, 
κατά πόσο η επαναφορά του μηνιαίου ενοικίου από το ποσό των (€7.517.50) στο 
αρχικό ποσό (€10.767) είναι λογική. 

Παρατηρήσεις: 

Από τα στοιχεία που μας έχουν υποβληθεί δεν φαίνεται η διαδικασία που 
ακολουθήθηκε για εντοπισμό του συγκεκριμένου κτηρίου για ενοικίαση για κάλυψη 
των στεγαστικών αναγκών της Δ.Ε.Ε. και Δ.Α.Σ. 

Σύμφωνα με το κτηριολογικό πρόγραμμα, όπως αυτό ετοιμάστηκε από το Τμήμα 
Δημοσίων Έργων το Νοέμβριο 2009, για τη στέγαση της Δ.Ε.Ε. και Δ.Α.Σ  απαιτείτο 
χώρος εμβαδού 1.005τ.μ. Το εμβαδό του κτηρίου που ενοικιάστηκε ανέρχεται, με 
βάση στοιχεία του ενοικιαστήριου συμβολαίου, σε 1127τ.μ. στα οποία 
περιλαμβάνονται και 51τ.μ. καλυμμένες βεράντες. 

Στο κτήριο έγιναν εξειδικευμένες εργασίες αξίας €60.000, το κόστος των οποίων 
κατέβαλε η Αστυνομία με 4% τόκο. 

Δεν φαίνεται κατά πόσο έχουν εκτελεσθεί από τον Ιδιοκτήτη οι απαιτούμενες 
βελτιωτικές εργασίες στο κτήριο ποσού περίπου €14.000. 

Το κτήριο ενοικιάστηκε ενώ δεν διέθετε Πιστοποιητικό Έγκρισης. Το εν λόγω 
Πιστοποιητικό φαίνεται να μην έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα. 

Το αρχικό συμφωνηθέν ενοίκιο €11.10/τ.μ. ήταν πολύ ψηλό, λαμβάνοντας υπόψη την 
ηλικία του κτηρίου καθώς και την ενεργειακή απόδοση του (Κατηγορία Δ). 

Μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί ποσό περί τις €930.000 ως ενοίκιο το οποίο  
ισοδυναμεί με βάση τα σημερινά δεδομένα στη δαπάνη για ανέγερση νέων κτηρίων 
εμβαδού περίπου 845τ.μ. (€1.100/τ.μ.). 
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3.16 Ενοικιαστήριο συμβόλαιο αρ. 548 μεταξύ της εταιρείας C.N.Shiakolas 
Investments Ltd και του Επαρχιακού Κτηματολογίου Λευκωσίας και Κερύνειας 
για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Επαρχιακού Κτηματολογίου. 

Το Συμβόλαιο αφορά την ενοικίαση δύο κτηρίων, του κτηρίου  Elmeni της εταιρείας  
Elmeni Estates Ltd και μέρος του κτηρίου  Nimeli,   της εταιρείας C.N. Shiakolas 
Investments Ltd. Οι δύο πιο πάνω εταιρείες επειδή ανήκαν στον Όμιλο Εταιρειών 
C.N. Shiakolas Investments Ltd, υπέγραψαν ένα συμβόλαιο και για τα δύο κτήρια με 
την εταιρεία C.N. Shiakolas Investments Ltd. 

Στο κτήριο Elmeni, στεγάστηκε το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας, και 
στο πρώτο όροφο του κτηρίου Nimeli, το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο 
Κερύνειας. 

Το συνολικό ενοικιαζόμενο εμβαδό στο κτήριο Elmeni , ανέρχεται σε 4.785τ.μ. και το 
μηνιαίο ενοίκιο συμφωνήθηκε στο ποσό των €10,86/τ.μ.. Στο πιο πάνω εμβαδό, 
περιλαμβάνεται και εμβαδό 1479 τ.μ., στα υπόγεια (1ον και 2ον υπόγειο), το οποίο 
υπολογίσθηκε ως ωφέλιμος χώρος (χώρος γραφείων). 

Στο κτήριο Nimeli, έχουν ενοικιαστεί 1230 τ.μ. και το μηνιαίο ενοίκιο συμφωνήθηκε 
στο ποσό των €10,86/τ.μ. συμπεριλαμβανομένων και 100τ.μ. αποθηκευτικού χώρου. 

Στα κτήρια έχουν γίνει πρόσθετες εργασίες με έξοδα του ενοικιαστή, το ύψος των 
οποίων δεν αναφέρεται στο συμβόλαιο. Το κόστος των εργασιών αυτών 
καταβλήθηκε στον Ιδιοκτήτη με τη μέθοδο της απόσβεσης. 

Παρατηρήσεις/Σχόλια/Απόψεις: 

Δεν φαίνεται να έχει εξασφαλιστεί άδεια οικοδομής για δημιουργία γραφείων στους 2 
υπόγειους χώρους.  

Το κτήριο Nimeli έχει ενοικιασθεί έναντι σχετικά ψηλού ενοικίου λαμβάνοντας υπόψη 
την κατάσταση του κτηρίου (κακός εξαερισμός). 

Με βάση επιστολή του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, 
ημερ. 5.8.2016, οι ενοικιαζόμενοι χώροι στο κτήριο Nimeli, δεν είναι πλέον αναγκαίοι 
για το Τμήμα. Δεν διευκρινίζεται περεταίρω πως έχει αντιμετωπιστεί το θέμα.  

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι το Τμήμα δεν έχει προβεί στις ενδεδειγμένες 
ενέργειες όσο αφορά τα ακόλουθα θέματα: 

 Τον έλεγχο των χώρων στα υπόγεια του κτηρίου Elmeni κατά πόσο, είναι 
κατάλληλοι ως χώροι εργασίας για το προσωπικό. 

 Την ενοικίαση χώρων ακατάλληλων για εργασία, με σπατάλη δημοσίων πόρων. 

 Την αξιοποίηση από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας των 
υφιστάμενων ενοικιαζόμενων χώρων, για κάλυψη των στεγαστικών τους 
αναγκών. 
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Ειδικές εκθέσεις  συμβολαίων ενοικίασης κτηρίων με βάση στοιχεία από 
προηγούμενες έρευνες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. 

3.17 Ενοικίαση κτηρίου στην οδό Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία για μεταστέγαση   
των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.  
Στις 17.1.2017, ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) 
με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Κεντρικού Φορέα Στέγασης Κρατικών 
Υπηρεσιών (ΚΦΣΚΥ) τον πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι μετά από προκήρυξη 
Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΔΕ) για την ενοικίαση κτηρίου για 
μεταστέγαση των Κεντρικών Γραφείων του ΤΚΧ, αποφάσισε να εισηγηθεί προς τον 
ΚΦΣΚΥ την ενοικίαση του 4ου, 5ου, 6ου, 7ου και 8ου ορόφου κτηρίου στην οδό Γρίβα 
Διγενή στη Λευκωσία έναντι μηνιαίου ενοικίου €27.000. 

Περαιτέρω, τον πληροφόρησε ότι το εν λόγω ενοίκιο, αντιστοιχεί σε μηνιαίο ενοίκιο 
ωφέλιμου χώρου €13,16/τ.μ. και, προέκυψε μετά από διαπραγματεύσεις και 
συμφωνία του ΤΚΧ με τον Ιδιοκτήτη του κτηρίου. Συμφωνήθηκε επίσης, η πληρωμή 
ποσού €82.490 για την εκτέλεση επιπρόσθετων εργασιών στο κτήριο οι οποίες 
ζητήθηκαν από τις αρμόδιες κυβερνητικές Υπηρεσίες, για κάλυψη των στεγαστικών 
αναγκών του Τμήματος, που αφορούσαν κυρίως θέματα ασφάλειας και 
μηχανογράφησης. 

Τέλος, τον πληροφόρησε ότι σύμφωνα με την έκθεση που ετοιμάστηκε από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης, το υφιστάμενο κτήριο, στο οποίο στεγάζονται σήμερα τα 
Κεντρικά Γραφεία του ΤΚΧ παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στατικής επάρκειας, με 
ενδεχόμενο σε περίπτωση σεισμού, να καταρρεύσει και, ως εκ τούτου, ζήτησε όπως 
ο ΚΦΣΚΥ εγκρίνει άμεσα την ενοικίαση του συγκεκριμένου κτηρίου για τη 
μεταστέγαση των Κεντρικών Γραφείων του ΤΚΧ. 

Στις 30.1.2017, με επιστολή μας προς τον Διευθυντή του ΤΚΧ παρατηρήσαμε τα 
ακόλουθα: 

(i) Το προτεινόμενο για ενοικίαση κτήριο, δεν διέθετε Πιστοποιητικό Τελικής 
Έγκρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 10 του περί Ρυθμίσεως Οδών 
και Οικοδομών Νόμου (Κεφάλαιο 96), στο οποίο καθορίζεται ρητά ότι δεν 
μπορεί να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε οικοδομή ή τμήμα οικοδομής μέχρι την 
έκδοση από την αρμόδια αρχή Πιστοποιητικού Έγκρισης και, ως εκ τούτου, 
υποδείξαμε ότι η εξασφάλιση του Πιστοποιητικού Έγκρισης θα έπρεπε να τεθεί 
ως προϋπόθεση για την έναρξη χρήσης του κτηρίου και την καταβολή ενοικίου. 

 Επίσης, διαπιστώσαμε ότι εκκρεμούσε η έκδοση Πολεοδομικής Άδειας για 
αλλαγή χρήσης του 7ου και 8ου ορόφου του κτηρίου – οι οποίοι μαζί με τον 4ο, 5ο 
και 6ο όροφο προτείνονταν για ενοικίαση – από διαμερίσματα σε γραφεία. 

(ii) Η τιμή του μηνιαίου ενοικίου που συμφωνήθηκε (€13,16/τ.μ.) ήταν πολύ ψηλή 
σε σύγκριση με τα δημοσιευμένα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Ακινήτων RICS 
Κύπρου (31.12.2015) - σύμφωνα με τα οποία, η μέση τιμή ενοικίου για γραφεία 
στη Λευκωσία είναι €10,60/τμ - ενώ σημειώνεται ότι στην εν λόγω τιμή δεν 
λήφθηκε υπόψη το επιπρόσθετο κόστος των εργασιών διαμόρφωσης του 
κτηρίου (€82.490), το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί από τον Ιδιοκτήτη, αφού 
οι σχετικές εργασίες που θα εκτελούνταν, θεωρούνται από τις αρμόδιες 
κυβερνητικές Υπηρεσίες απαραίτητες για τη λειτουργικότητα του κτηρίου. Στην 
ΠΔΕ αναφέρεται ότι η οικοδομή που θα επιλεγεί θα επιθεωρηθεί από τις 
αρμόδιες κυβερνητικές Υπηρεσίες και οι τροποποιήσεις του κτηρίου που θα 
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ζητηθούν, ώστε το κτήριο να διαμορφωθεί κατάλληλα με βάση τις ανάγκες του 
Τμήματος, θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ιδιοκτήτη.  

Εν όψει των πιο πάνω, εκφράσαμε την άποψη ότι, σε περίπτωση που το ύψος του 
ενοικίου δεν μειωνόταν σε αποδεκτά επίπεδα (€10,00/τ.μ.), τότε θα έπρεπε να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο επανάληψης της διαδικασίας. 

Τέλος, ανεξάρτητα των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως για το θέμα της 
στατικής επάρκειας του υφιστάμενου κτηρίου, ζητηθεί από το Τμήμα Δημοσίων 
Έργων, το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, να αναλάβει τη διερεύνηση της 
κατάστασης του, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι ασφαλές για χρήση μέχρι την 
εξεύρεση άλλου κτηρίου. 

Στις 2.2.2017, ο Διευθυντής του ΤΚΧ, μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα: 

 Σχετική πρόνοια για το θέμα της απαίτησης για κατοχή από τον Ιδιοκτήτη του 
κτηρίου Πιστοποιητικού Έγκρισης, έχει περιληφθεί τόσο στη ΠΔΕ όσο και στο 
Προσύμφωνο Ενοικιαστήριο Έγγραφο καθώς και, στο Πρότυπο Ενοικιαστήριο 
Έγγραφο, τα οποία περιλήφθηκαν στην ΠΔΕ. Με την εν λόγω πρόνοια 
διασφαλίζεται ότι το κτήριο δεν θα χρησιμοποιηθεί από τον Ενοικιαστή αν δεν 
εξασφαλιστεί προηγουμένως το Πιστοποιητικό Έγκρισης. Σε αντίθετη περίπτωση 
ο Ενοικιαστής έχει το δικαίωμα τερματισμού της σύμβασης. 

 Ο Κλάδος του ΤΚΧ έχει εφαρμόσει τη συγκριτική μέθοδο για τον υπολογισμό του 
αγοραίου ενοικίου, την οποία κρίνει ως την πιο ορθολογιστική μέθοδο, καθώς 
αυτή βασίζεται σε πραγματικές συγκριτικές ενοικιάσεις, αφού λήφθηκε επίσης 
υπόψη και το γεγονός ότι πρόκειται για καινούργιο κτήριο ενεργειακής απόδοσης 
Α. Με βάση τα πιο πάνω, το αγοραίο μηνιαίο ενοίκιο για το εν λόγω κτήριο 
υπολογίστηκε σε €13/τ.μ. 

 Όσον αφορά τα δημοσιευμένα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Ακινήτων RICS Κύπρου 
(31.12.2015), το ΤΚΧ θεωρεί ότι αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο 
ως ενδεικτικά στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν συγκριτικές τιμές ενοικίασης, 
καθότι ο εν λόγω δείκτης αναφέρεται σε υποθετικό κτήριο, το οποίο δεν βασίζεται 
σε συγκριτικές πωλήσεις ή συγκριτικά ενοίκια, αλλά σε εκτιμήσεις/απόψεις μελών 
του RICS. Επίσης, ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται σε μέση τιμή ως προς 
την τοποθεσία, ηλικία και ποιότητα του κτηρίου και δεν λαμβάνει υπόψη βασικά 
επί μέρους χαρακτηριστικά, όπως είναι η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. 

 Το κόστος των εργασιών διαμόρφωσης του κτηρίου (€82.490) είναι ενδεικτικό. Οι 
εν λόγω εργασίες δεν αφορούν τη λειτουργικότητα του κτηρίου, αλλά την 
ασφάλεια των αρχείων και το μηχανογραφημένο σύστημα του ΤΚΧ, όπως 
προέκυψαν από τις απαιτήσεις της Εθνικής Αρχής Ασφάλειας και του 
Συστήματος Πληροφοριών Γης. 

Στις 13.2.2017, ο Πρόεδρος του ΚΦΣΚΥ με επιστολή του προς τον Διευθυντή του 
ΤΚΧ τον πληροφόρησε ότι ο ΚΦΣΚΥ αποφάσισε να εγκρίνει την μεταστέγαση του 
ΤΚΧ στο συγκεκριμένο κτήριο για συνολικό εμβαδό χώρων 1.862 τ.μ. με μηνιαίο 
ενοίκιο €27.000 για περίοδο 3 ετών και δικαίωμα ανανέωσης για άλλες 2 περιόδους 
των 2 ετών, νοουμένου ότι θα εξασφαλιστεί το Πιστοποιητικό Έγκρισης. 

Στις 10.3.2017, υπογράφηκε από τον Διευθυντή του ΤΚΧ και τον Ιδιοκτήτη του 
κτηρίου, Προσύμφωνο Ενοικιαστήριο Έγγραφο, με ισχύ από 10.3.2017 μέχρι 
9.7.2017, μετά το πέρας της οποίας θα υπογραφόταν το Ενοικιαστήριο Έγγραφο. 
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Τον Μάιο 2017, ο Πρόεδρος του ΚΦΣΚΥ μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι για 
σκοπούς σύγκρισης της τιμής του μηνιαίου ενοικίου του κτηρίου (€13,16/τ.μ.) με άλλα 
συνήθη κτήρια, λήφθηκε υπόψη ότι αυτό πρόκειται για καινούργιο κτήριο ενεργειακής 
απόδοσης Α και, ως εκ τούτου, αναμένεται να εξοικονομείται σημαντική ενέργεια για 
τη θέρμανση/ψύξη του, με αποτέλεσμα το ύψος του μηνιαίου ενοικίου να μειώνεται 
κατά περίπου €2.5/τ.μ. 

Στις 15.6.2017, με νέα επιστολή μας προς τον Διευθυντή του ΤΚΧ, παρατηρήσαμε τα 
ακόλουθα: 

Προσύμφωνο Ενοικιαστήριο Έγγραφο. Από τη μελέτη των όρων του εγγράφου 
διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

(i) Στο άρθρο 10 αναφέρεται ότι «Αν η διαδικασία ενοικίασης του προς επιλογή 
κτηρίου, τερματιστεί για οποιοδήποτε λόγο, τότε το Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας που δημοσίευσε την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αποστείλει 
ειδοποίηση τερματισμού γραπτώς στον επηρεαζόμενο Ιδιοκτήτη». 

(ii) Στο άρθρο 11 αναφέρεται ότι «Αν ο Ιδιοκτήτης του κτηρίου υποστεί οικονομική 
ζημιά, η οποία αποδεδειγμένα προκύπτει από κεφάλαια που διατέθηκαν για τη 
διαμόρφωση του κτηρίου στη βάση των απαιτήσεων του Ενοικιαστή τότε 
αποζημιώνεται αναλόγως». 

Η Υπηρεσία μας εξέφρασε την άποψη ότι οι πιο πάνω όροι είναι ετεροβαρείς για τον 
Ενοικιαστή και φαίνεται να διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ιδιοκτήτη, σε 
οποιαδήποτε περίπτωση τερματισμού της διαδικασίας ενοικίασης, έστω και εξ 
υπαιτιότητας του. 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Από την μελέτη των στοιχείων της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη 2014 μέχρι 2016, που αφορούσαν τα 5 
κτήρια στα οποία στεγάζονταν τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΚΧ, όπως αυτά 
υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από τον Διευθυντή του ΤΚΧ, διαπιστώθηκε ότι ο 
ισχυρισμός του Προέδρου του ΚΦΣΚΥ για αναμενόμενη μείωση στο μηνιαίο ενοίκιο 
του συγκεκριμένου κτηρίου κατά περίπου €2,5 ανά τ.μ., λόγω της ενεργειακής 
απόδοσης του κτηρίου, και της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, δεν 
τεκμηριωνόταν, εφόσον το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στα 3 από τα 5 πιο πάνω 
κτήρια ήταν πολύ πιο κάτω από τα €2,5/τ.μ. 

Κατά την εξέταση του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, η Υπηρεσία μας εξέφρασε 
την άποψη ότι το ύψος του ενοικίου που συμφωνήθηκε ήταν υπερβολικά ψηλό, 
παραθέτοντας και τη σχετική τεκμηρίωση, τονίζοντας ότι η αδυναμία του Ιδιοκτήτη να 
εξασφαλίσει έγκαιρα το Πιστοποιητικό Έγκρισης, παρείχε την ευκαιρία στο ΤΚΧ να 
απεγκλωβιστεί από ένα ετεροβαρές συμβόλαιο.  

Στις 24.7.2017, ο Διευθυντής του ΤΚΧ με επιστολή του μας πληροφόρησε, μεταξύ 
άλλων ότι στις 7.7.2017, το ΤΚΧ και ο Ιδιοκτήτης του προς ενοικίαση κτηρίου 
συμφώνησαν γραπτώς – όπως προνοούσε η παρ. 9 του Προσυμφώνου 
Ενοικιαστηρίου Εγγράφου – να παραταθεί η ισχύς του εν λόγω Προσυμφώνου μέχρι 
τις 9.9.2017.  

Όσον αφορά το θέμα του ύψους του ενοικίου που συμφωνήθηκε, ο Διευθυντής του 
ΤΚΧ επανέλαβε τη θέση του όπως αυτή καταγράφηκε στην προηγούμενη επιστολή 
του προς την Υπηρεσία μας με ημερ. 2.2.2017. 
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Στις 10.8.2017, ο Γενικός Εισαγγελέας με επιστολή του προς τον Γενικό Διευθυντή 
του Υπουργείου Εσωτερικών, απέστειλε το νομοτεχνικά ελεγμένο προσχέδιο 
Ενοικιαστήριου Εγγράφου για την ενοικίαση του κτηρίου, υποδεικνύοντας τη 
διαφωνία του όσον αφορά την πρόνοια του όρου 15 – Υποχρεώσεις Ενοικιαστή – 
σύμφωνα με την οποία ο Ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλει επιπλέον ποσό στον 
Ιδιοκτήτη για την εκτέλεση επιπρόσθετων εργασιών, που αυτός θα εκτελέσει για τη 
διαμόρφωση του υπό ενοικίαση κτηρίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΤΚΧ και των 
αρμόδιων Κρατικών Υπηρεσιών. Υπέδειξε επίσης ότι στην ΠΔΕ θα έπρεπε να 
περιλαμβάνονται όλες οι εν λόγω απαιτήσεις, οι οποίες θα έπρεπε να εκτελεστούν με 
έξοδα του Ιδιοκτήτη. 

Στις 11.8.2017, ο Διευθυντής του ΤΚΧ, με επιστολή του προς τον Γενικό Εισαγγελέα 
τον πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

Ήταν αδύνατο κατά το στάδιο της προκήρυξης της ΠΔΕ να προβλεφθούν από τους 
ενδιαφερόμενους προσφοροδότες όλες οι απαιτήσεις του ΤΚΧ και των αρμόδιων 
Κρατικών Υπηρεσιών. 

Κατά το στάδιο της διαπραγμάτευσης κλήθηκαν όλες οι αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες 
να υποβάλουν, μετά από επιτόπια επίσκεψη τους στο κτήριο, τις απαιτήσεις τους για 
τη διαμόρφωση του κτηρίου, ώστε να πληροί τις στεγαστικές ανάγκες του ΤΚΧ. 

Οι πλείστες των εν λόγω επιπρόσθετων εργασιών αφορούσαν θέματα ασφάλειας και 
μηχανογράφησης. 

Το συνολικό ποσό των επιπρόσθετων εργασιών είχε περιοριστεί σε €60.000 
περίπου, ενώ αρχικά είχε υπολογιστεί στο ποσό των €82.490. 

Η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών καθώς και η διαμόρφωση του κτηρίου 
ολοκληρώθηκαν. 

Στις 21.8.2017, ο Γενικός Εισαγγελέας με νέα επιστολή του προς τον Διευθυντή του 
ΤΚΧ υπέδειξε, μεταξύ άλλων, ότι με βάση τον όρο 3 της ΠΔΕ ήταν γνωστό στους 
ενδιαφερόμενους προσφοροδότες ότι το κτήριο που θα επιλεγόταν θα επιθεωρείτο 
από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες και οι τροποποιήσεις που θα ζητούντο να 
γίνουν, ώστε το κτήριο να διαμορφωθεί κατάλληλα για ικανοποίηση των στεγαστικών 
αναγκών του ΤΚΧ, θα επιβάρυναν αποκλειστικά τον Ιδιοκτήτη. Τέλος, με την 
επιστολή του ο Γενικός Εισαγγελέας επανέλαβε τη διαφωνία του με την απόφαση το 
ΤΚΧ, όπως τα έξοδα εκτέλεσης των επιπρόσθετων εργασιών επιβαρύνουν τον 
Ενοικιαστή.  

Παρά τις πιο πάνω υποδείξεις, τόσο της Υπηρεσίας μας όσο και του Γενικού 
Εισαγγελέα, το ΤΚΧ προχώρησε στην υπογραφή του Ενοικιαστήριου Εγγράφου και, 
στις 4.9.2017 τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΚΧ μεταστεγάστηκαν στο εν λόγω κτήριο. 

Τον Ιανουάριο 2018, ο Διευθυντής του ΤΚΧ με επιστολή του μας πληροφόρησε, 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

 Δεν συμφωνεί με το συμπέρασμα της Υπηρεσίας μας ότι ο ισχυρισμός του 
Προέδρου του ΚΦΣΚΥ για αναμενόμενη μείωση στο μηνιαίο ενοίκιο του 
συγκεκριμένου κτηρίου κατά περίπου €2,5/τ.μ. λόγω της ενεργειακής απόδοσης 
του κτηρίου, και της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, δεν τεκμηριωνόταν, 
αναφέροντας ότι τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη από την Υπηρεσία μας, δεν 
ήταν συγκρίσιμα με τα δεδομένα του ενοικιαζόμενου κτηρίου. 
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 Για τον καθορισμό του ύψους του ενοικίου που συμφωνήθηκε, λήφθηκε υπόψη 
έκθεση που ετοιμάστηκε από τον Κλάδο Εκτιμήσεων του ΤΚΧ. 

 Το Προσύμφωνο Ενοικιαστήριο Έγγραφο έτυχε νομοτεχνικής επεξεργασίας από 
τη Νομική Υπηρεσία. 

 Το ποσό των επιπρόσθετων εργασιών καθορίστηκε μετά που συμφωνήθηκε το 
ύψος του μηναίου ενοικίου. 

 Ετοιμάστηκε Συμπληρωματική Συμφωνία για την αποπληρωμή των 
επιπρόσθετων εργασιών και ενημερώθηκε ο αρμόδιος Φορέας, ΚΦΣΚΥ. 

Σύσταση: Τα αρμόδια όργανα του Κράτους θα πρέπει να ακολουθούν τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν ενοικιάσεις κτηρίων 
για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Τμημάτων και Υπηρεσιών, λαμβάνοντας 
τα απαραίτητα μέτρα για διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, στα πλαίσια 
της χρηστής διοίκησης και διαφάνειας. 
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3.18 Διαδικασία στέγασης του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου 
Λάρνακας στο υφιστάμενο κτήριο. 

Τον Φεβρουάριο 2017, κατόπιν αιτήματος βουλευτού της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών («η Επιτροπή Ελέγχου»), η Υπηρεσία μας διερεύνησε τη διαδικασία που 
ακολουθήθηκε για τη στέγαση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λάρνακας 
στο υφιστάμενο κτήριο.  

Το πόρισμα της έρευνας μας εξετάστηκε κατά τη συνεδρία της πιο πάνω 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στις 19.10.2017. Κατά τη συζήτηση του θέματος, 
παρουσιάστηκε από λειτουργό του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), 
προηγούμενη έκθεση της Υπηρεσίας μας ημερ. 23.4.2010, η οποία είχε ετοιμαστεί 
κατόπιν αιτήματος του τέως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου. Η έκθεση 
ετοιμάστηκε από το Παράρτημα που έχει την αρμοδιότητα οικονομικού και 
διαχειριστικού ελέγχου του ΤΚΧ καθώς και λειτουργούς των Τεχνικών Υπηρεσιών 
που έχουν αφυπηρετήσει. Λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος και των 
αφυπηρετήσεων, οι λειτουργοί και ο νυν Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών που 
ετοίμασαν την τελευταία έκθεση, δεν είχαν υπόψη τους την προηγούμενη έκθεση. 

Οι δύο πιο πάνω εκθέσεις, παρόλο ότι βασίστηκαν στα ίδια στοιχεία, καταλήγουν σε 
εντελώς διαφορετικό συμπέρασμα ως προς τη λογικότητα του ποσού που 
καταβλήθηκε για την απόκτηση του κτηρίου. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας 
επανεξέτασε τις δύο εκθέσεις και διαπίστωσε ότι το περιεχόμενο και τα 
συμπεράσματα της τελευταίας έκθεσης της Υπηρεσίας μας εξακολουθούν να 
ισχύουν. 

Το ιστορικό της απόκτησης του κτηρίου έχει ως ακολούθως: 

Στις 28.11.2005, σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του τότε 
Υπουργού Εσωτερικών στην παρουσία του ιδίου, του τότε Διευθυντή του ΤΚΧ και 
αρμοδίων Λειτουργών από το ΤΚΧ, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και το 
Υπουργείο Εσωτερικών, αποφασίστηκε η δημοσίευση Πρόσκλησης Δήλωσης 
Ενδιαφέροντος (ΠΔΕ) για ενοικίαση κτηρίου για στέγαση του Επαρχιακού 
Κτηματολογικού Γραφείου Λάρνακας. 

Στην εν λόγω ΠΔΕ, η οποία δημοσιεύτηκε στις 16.12.2005 στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας καθώς και στον εγχώριο τύπο, καθορίστηκε ότι θα δοθεί προτίμηση 
για ενοικίαση κτηρίου, κατά σειρά προτεραιότητας, σε ετοιμοπαράδοτα κτήρια και, 
ακολούθως σε κτήρια που βρίσκονταν υπό ανέγερση ή που θα μπορούσαν να 
ανεγερθούν και παραδοθούν σε χρονικό διάστημα 20 μηνών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

Στην ΠΔΕ καθορίστηκαν επίσης και οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

 Η τοποθεσία του προτεινόμενου κτηρίου να βρίσκεται σε συγκεκριμένη περιοχή.  

 Στην περίπτωση κατά την οποία, τα προτεινόμενα κτήρια/τεμάχια βρίσκονται σε 
περιοχές που δεν επιτρέπεται η ανέγερση γραφείων, να έχουν σε ισχύ 
Πολεοδομική Άδεια και Άδεια Οικοδομής για ανέγερση γραφείων. 

 Το εμβαδόν των απαιτούμενων γραφειακών και κοινόχρηστων χώρων να είναι 
περίπου 4100τ.μ.. 

 Ο αριθμός των χώρων στάθμευσης να είναι τουλάχιστον 100. 
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 Η περίοδος ενοικίασης να είναι 6 χρόνια, με δικαίωμα του Εργοδότη για 
παράταση της ενοικίασης για περίοδο μέχρι και 6 χρόνια, μετά από τρίμηνη 
γραπτή προειδοποίηση προς τον Ιδιοκτήτη. 

 Το ενοίκιο να αναθεωρείται κάθε 2 χρόνια, κατόπιν αιτήματος του Ιδιοκτήτη. 

Στις 13.1.2006, υποβλήθηκαν στο ΤΚΧ 8 Δηλώσεις Ενδιαφέροντος από Ιδιοκτήτες 
γης ή/και κτηρίων, με αντίστοιχες προτάσεις. 

Στις 10.2.2006, ο τότε Διευθυντής του ΤΚΧ όρισε πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης 
για αξιολόγηση των πιο πάνω προτάσεων, αποτελούμενη από δύο Λειτουργούς του 
ΤΚΧ και από ένα Λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών, ένα Λειτουργό του 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και ένα Λειτουργό του Τμήματος Δημοσίων 
Έργων (ΤΔΕ). 

Στις 30.3.2006, η πιο πάνω Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού εξέτασε τις υποβληθείσες 
προτάσεις, υπέβαλε σχετική έκθεση προς τον τότε Διευθυντή του ΤΚΧ, σύμφωνα με 
την οποία, μόνο 2 προτάσεις πληρούσαν τις απαιτήσεις που είχαν τεθεί στην ΠΔΕ. Η 
πρώτη πρόταση, αφορούσε την ανέγερση νέου κτηρίου με μηνιαίο ενοίκιο Λ.Κ. 
6,65/τ.μ. και η δεύτερη πρόταση, αφορούσε κτήριο που βρισκόταν υπό ανέγερση, με 
μηνιαίο ενοίκιο Λ.Κ. 5,50/τ.μ. 

Στις 29.6.2006, το ΤΚΧ ζήτησε από την Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων Λάρνακας 
(αρμόδιο τότε όργανο για τις ενοικιάσεις κτηρίων από το δημόσιο), να καθορίσει το 
ενοίκιο και για τις δύο πιο πάνω προτάσεις. 

Στις 5.9.2006, η Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων Λάρνακας, μετά από εξέταση των 
δύο προτάσεων, αποφάσισε ότι το μηνιαίο ενοίκιο το οποίο θα πρέπει να 
καταβάλλεται – με βάση έρευνα αγοράς για παρόμοια κτήρια – σε περίπτωση 
ενοικίασης του κτηρίου της πρώτης πρότασης θα πρέπει να είναι ΛΚ 6,50/τ.μ. ενώ 
για το κτήριο της δεύτερης πρότασης Λ.Κ. 5,50/τμ.  

Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του που έγινε στις 29.11.2006, αποφάσισε να 
εγκρίνει την Πρόταση του τότε Υπουργού Εσωτερικών για την ενοικίαση του κτηρίου 
της πρώτης πρότασης, στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στη Λάρνακα, για χρονική 
περίοδο όχι μικρότερη των 6 χρόνων, με μηνιαίο ενοίκιο Λ.Κ. 6,65/τ.μ., με τον όρο 
όπως στην περίπτωση κατά την οποία αποφασιστεί και συμφωνηθεί, σε 
μεταγενέστερο στάδιο, η αγορά του κτηρίου, το ποσό του ενοικίου που θα 
καταβάλλεται από την ημερομηνία της συμφωνίας ενοικιαγοράς, να συνυπολογίζεται 
στο ποσό της αγοράς. 

Στην εν λόγω Πρόταση του τότε Υπουργού Εσωτερικών αναφέρεται – μεταξύ άλλων 
– ότι το ΤΚΧ, αφού εξέτασε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε 
πρότασης ξεχωριστά, εισηγήθηκε την επιλογή ενοικίασης του κτηρίου της πρώτης 
πρότασης, παρόλο ότι το ύψος του ενοικίου ήταν κατά Λ.Κ. 1,15/τ.μ. ψηλότερο από 
το ενοίκιο του κτηρίου της δεύτερης πρότασης, για τους ακόλουθους λόγους: 

Το κτήριο της πρώτης πρότασης υπερτερούσε σημαντικά έναντι του κτηρίου της 
δεύτερης πρότασης, όσον αφορά στη λειτουργικότητα και κάλυψη των κτηριολογικών 
αναγκών του ΤΚΧ, στην ασφάλεια, αφού το εν λόγω κτήριο παρείχε τη δυνατότητα 
στέγασης – αποκλειστικά – του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λάρνακας, 
στην εύκολη προσπέλαση από όλα τα σημεία της πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, 
καθώς και στην αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης σε σχέση με τη χωροθέτηση 
του ακινήτου. Η εν λόγω πρόταση περιλάμβανε επίσης την παραχώρηση 100 χώρων 
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στάθμευσης και τη δυνατότητα παροχής επιπλέον 100 χώρων σε παρακείμενο 
οικόπεδο ιδιοκτησίας της εν λόγω εταιρείας. 

Στις 12.2.2007, υπογράφηκε το ενοικιαστήριο έγγραφο για την ενοικίαση του κτηρίου 
της πρώτης πρότασης, μεταξύ του τότε Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου 
Εσωτερικών και εκπροσώπων του Ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου κτηρίου, έναντι 
μηνιαίου ενοικίου Λ.Κ. 6,65/τ.μ. (€11,35/τ.μ.). Σύμφωνα με το έγγραφο, η ανέγερση 
και παράδοση του κτηρίου για στέγαση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου 
Λάρνακας, προβλεπόταν να γίνει εντός 20 μηνών, δηλαδή μέχρι τις 11.10.2008. 

Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται – μεταξύ άλλων – ότι το αρχικό εμβαδόν του 
κτηρίου που υπολογίστηκε και καθορίστηκε στο ενοικιαστήριο έγγραφο ήταν 
4.655τ.μ., ενώ το τελικό εμβαδό θα υπολογιστεί από το ΤΔΕ, μετά την ολοκλήρωση 
του έργου. 

Στις 25.6.2008, ο τότε Διευθυντής του ΤΔΕ ενημέρωσε τον τότε Διευθυντή του ΤΚΧ, 
ότι το εμβαδόν του κτηρίου, με βάση τα αρχιτεκτονικά σχέδια, είναι 4.565τ.μ. 

Η ανέγερση του κτηρίου ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2008. Η μεταστέγαση του 
Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λάρνακας άρχισε στις 14.7.2008 και 
ολοκληρώθηκε στις 21.7.2008. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του ενοικίου, 
καθορίστηκε η 14.7.2008. 

Στις 14.9.2008, ο Ιδιοκτήτης του κτηρίου με επιστολή του προς το ΤΚΧ, 
πληροφόρησε το Τμήμα ότι, με βάση τους υπολογισμούς που έγιναν από ιδιώτη 
Τοπογράφο, το εμβαδόν του κτηρίου είναι 4.680τ.μ. Το ΤΚΧ, παρόλο ότι το τελικό 
εμβαδόν θα καθοριζόταν από το ΤΔΕ, αποδέχθηκε την καταβολή του ενοικίου με 
βάση τα 4.680τ.μ. 

Στις 17.10.2008, δηλαδή μόλις 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της μεταστέγασης, ο 
τότε Διευθυντής του ΤΚΧ, με επιστολή του προς τον Επαρχιακό Κτηματολογικό 
Λειτουργό Λάρνακας, έδωσε οδηγίες όπως προχωρήσει σε εκτίμηση της αγοραίας 
αξίας του ακινήτου (γη και κτήριο), με σκοπό την προώθηση διαδικασίας για αγορά 
του ακινήτου. Με την εν λόγω επιστολή, ζήτησε όπως η εκτίμηση γίνει με 3 μεθόδους, 
δηλαδή τη συγκριτική, τη μέθοδο επένδυσης και τη μέθοδο του κόστους κατασκευής. 

Στις 24.11.2008, ο Ανώτερος Κτηματολογικός Λειτουργός Διοίκησης, με Σημείωμα 
προς τον Ανώτερο Επιθεωρητή Λογαριασμών, τον πληροφόρησε ότι η καταβολή του 
ενοικίου του κτηρίου θα αρχίσει από τις 14.7.2008 και, το μηνιαίο ενοίκιο (€11,35/τ.μ.) 
θα υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν που καθορίστηκε από τον Ιδιοκτήτη με την πιο 
πάνω επιστολή του ημερ. 14.9.2008 (4.680τ.μ.). Με βάση τα πιο πάνω, το μηνιαίο 
ενοίκιο καθορίστηκε στο ποσό των €53.118, ενώ το ετήσιο ενοίκιο στο ποσό των 
€637.416. 

Στις 20.1.2009, ο τότε Διευθυντής του ΤΔΕ, πληροφόρησε τον Επαρχιακό 
Κτηματολογικό Λειτουργό Λάρνακας ότι, με βάση την εκτίμηση δαπάνης που 
ετοιμάστηκε από τον Τομέα Επιμετρήσεων του Τμήματος του, η αγοραία αξία του 
κτηρίου ανερχόταν στο ποσό των €8.500.000. 

Στις 23.3.20009, ο τότε Διευθυντής του ΤΚΧ, μετά από οδηγίες του πρώην Υπουργού 
Εσωτερικών, ζήτησε με επιστολή του από τον Ιδιοκτήτη του κτηρίου, να τον 
πληροφορήσει κατά πόσο ενδιαφέρεται να πωλήσει το εν λόγω ακίνητο στο Κράτος 
και, σε ποια τιμή. 
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Στις 3.4.2009, ο τότε Διευθυντής του ΤΚΧ, με επιστολή του προς τον τότε Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, τον πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – τα 
ακόλουθα: 

 Ο Ιδιοκτήτης με επιστολή του ημερ. 27.3.2009, τον είχε ενημερώσει ότι 
ενδιαφέρεται να πωλήσει το εν λόγω ακίνητο στο Κράτος, έναντι του ποσού των 
€15.800.000. 

 Με βάση τη συγκριτική μέθοδο, που υιοθετήθηκε από το ΤΚΧ ως η πιο 
αξιόπιστη, η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 
€13.700.000, ενώ με βάση τη μέθοδο επένδυσης και τη μέθοδο κόστους 
κατασκευής, η αγοραία αξία του ακινήτου ανέρχεται σε €11.500.000. 

 Με βάση την εκτίμηση δύο ιδιωτών εκτιμητών, η αγοραία αξία του ακινήτου 
ανέρχεται στο ποσό των €15.500.000 και €16.100.000 αντίστοιχα. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του που έγινε στις 16.7.2009, αφού εξέτασε 
την Πρόταση του τότε Υπουργού Εσωτερικών για αγορά του υπό αναφορά ακινήτου, 
αποφάσισε να μην εγκρίνει την εν λόγω αγορά. Αποφάσισε επίσης όπως 
εξουσιοδοτήσει τον τότε Υπουργό Οικονομικών να διαβουλευθεί με τη Διαχειριστική 
Επιτροπή του Ταμείου Συντάξεων των Υπαλλήλων των Ημικρατικών Οργανισμών, 
για την αγορά του πιο πάνω κτηρίου από το Ταμείο, το οποίο στη συνέχεια να 
ενοικιαστεί στην Κυβέρνηση. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο σε νέα συνεδρία του που έγινε στις 8.12.2009 (δηλ. 5 
περίπου μήνες αργότερα), επανεξέτασε το πιο πάνω θέμα και αποφάσισε να 
ακυρώσει την προηγούμενη Απόφαση του ημερ. 16.7.2009 και, να εγκρίνει την 
αγορά από την Κυβέρνηση του υπό αναφορά ακινήτου. Αποφάσισε επίσης να 
διορίσει τριμελή ad-hoc Επιτροπή, αποτελούμενη από τον πρώην Γενικό Διευθυντή 
του Υπουργείου Εσωτερικών, τον τότε και νυν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Οικονομικών και τον τέως Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας, με σκοπό τη 
διαπραγμάτευση με τον Ιδιοκτήτη του κτηρίου, της τιμής πώλησης, τον τρόπο 
πληρωμής, καθώς επίσης και την περίοδο συντήρησης του κτηρίου και των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του από την εν λόγω εταιρεία. 

Σε συνεδρία της πιο πάνω τριμελούς Επιτροπής, με τους αντιπροσώπους του 
Ιδιοκτήτη του κτηρίου, στην παρουσία και του τότε Διευθυντή του ΤΚΧ, που έγινε στις 
16.12.2009 στο Υπουργείο Εσωτερικών, συμφωνήθηκε μετά από διαπραγματεύσεις, 
όπως η απόκτηση του ακινήτου γίνει με απαλλοτρίωση, έναντι ποσού €14.200.000. 
Το εν λόγω ποσό καταβλήθηκε στην εταιρεία στις 23.12.2009, αφού προηγουμένως 
στις 18.12.2009 δημοσιεύθηκε Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης και στις 22.12.2009 το 
Διάταγμα Απαλλοτρίωσης του ακινήτου.  

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας διαπίστωσε τα ακόλουθα: 

(α)(i) Το κόστος απαλλοτρίωσης του κτηρίου (€14,2εκ.) ήταν πολύ υψηλότερο της 
εκτίμησης του ΤΚΧ, ανάλογα με τη μέθοδο εκτίμησης. Συγκεκριμένα, οι δύο 
εκτιμήσεις ανήρχοντο σε €11,5εκ. (μέθοδος κόστους κατασκευής και μέθοδος 
επένδυσης) και η τρίτη σε €13,7εκ. (συγκριτική μέθοδος). Σημειώνεται ότι από την 
ημέρα έναρξης της περιόδου ενοικίασης (14.7.2008) μέχρι την ημερομηνία 
απαλλοτρίωσης του κτηρίου (22.12.2009), το ΤΚΧ είχε καταβάλει ποσό ύψους 
€933.106  ως ενοίκια. Ως προς το θέμα των ενοικίων που είχαν καταβληθεί 
διευκρινίζεται ότι στο συμφωνητικό ενοικίασης που υπογράφηκε μεταξύ του ΤΚΧ 
και του Ιδιοκτήτη στις 12.2.2007, καταγραφόταν το δικαίωμα του μισθωτή «να 
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προβεί σε ενοικιαγορά του κτηρίου μετά από συμφωνία με τον ιδιοκτήτη. Σε τέτοια 
περίπτωση το ποσό του ενοικίου που θα καταβάλλεται από την ημερομηνία 
υπογραφής της συμφωνίας ενοικιαγοράς θα συνυπολογίζεται στο ποσό της 
ενοικιαγοράς και θα θεωρείται ως προκαταβολή έναντι του ποσού της 
ενοικιαγοράς». Ο όρος αυτός είναι απαράδεκτος, εφόσον η αγορά του κτηρίου 
προϋπόθετε τη συναίνεση του Ιδιοκτήτη, ενώ θα έπρεπε να προνοείται η αγορά 
του κτηρίου κατόπιν απόφασης του μισθωτή, με την καταβολή καθορισμένης 
πληρωμής, όπως στην εμπορική πρακτική, ερμηνεύεται η έννοια της ενοικιαγοράς. 

Δηλαδή στην πράξη, τα δύο μέρη, ενήργησαν ερμηνεύοντας τον όρο όπως είχε 
περιληφθεί, ως να προέβλεπε ότι, σε περίπτωση συμφωνίας των δύο μερών για 
την αγορά του κτηρίου, θα έπρεπε να είχαν αγνοηθεί τα ενοίκια που είχαν στο 
μεταξύ καταβληθεί. Για το θέμα αυτό, θεωρούμε τη στάση αυτών που 
εκπροσωπούσαν τα συμφέροντα της Δημοκρατίας ως απαράδεκτη. 

(ii) Ενώ η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 8.12.2009 ήταν να 
αγοραστεί το κτήριο, η τριμελής Επιτροπή που ορίστηκε από αυτό, προχώρησε 
στην απαλλοτρίωση του. Θεωρούμε ότι η πιο πάνω ενέργεια της τριμελούς 
Επιτροπής, παραβιάζει την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και, 
ενδεχομένως να λήφθηκε καθ΄ υπέρβαση εξουσίας. 

(iii) Με βάση το άρθρο 12(3) του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου 
(Ν.15/1962), «η καταβλητέα αποζημίωσης, ως τοιαύτη, εις oυδέvα φόρον, 
κράτησιv ή τέλoς υπόκειται». Συνεπώς, εφόσον αντί να γίνει αγορά του κτηρίου, 
έγινε απαλλοτρίωση, ο Ιδιοκτήτης απαλλάχθηκε από την καταβολή του φόρου 
επί των κερδών του από την πώληση, με βάση τον τότε εν ισχύει εταιρικό φόρο 
ύψους 10%. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που οι φορολογικές αρχές έκριναν ότι 
η πώληση δεν ενέπιπτε στις συνήθεις δραστηριότητες του πωλητή, που ήταν το 
λιγότερο πιθανό σενάριο, τότε η φορολογία που θα επιβαλλόταν στον Ιδιοκτήτη 
σε περίπτωση αγοράς του κτηρίου (φορολογία από την οποία απαλλάχθηκε 
λόγω της απαλλοτρίωσης), θα ήταν ο φόρος επί των κεφαλαιουχικών κερδών, ο 
οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 20% επί του κέρδους από την πώληση, 
όπως αυτό ορίζεται στον Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο 
(Ν.52/1980).  

(iv) Ο Ιδιοκτήτης απαλλάγηκε επίσης από την υποχρέωση συντήρησης τού κτηρίου 
και των ηλεκτρομηχανολογικών του εγκαταστάσεων για συγκεκριμένη περίοδο 
που θα συμφωνείτο, παρά τη σχετική πρόνοια στην Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου. 

(v) Η τιμή που συμφωνήθηκε για την απαλλοτρίωση (€14,2 εκ.) συνιστά 
διασπάθιση δημόσιου χρήματος προς όφελος ενός ιδιώτη, όπως εκτενέστερα 
εξηγείται πιο κάτω. 

(vi) Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε την όλη διαδικασία ως μια συγκεκαλυμμένη 
ανάθεση σε ένα ιδιοκτήτη γης της κατασκευής δημόσιου έργου, κατά 
παράκαμψη των νόμιμων διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, με 
αδιαφανή τρόπο και σε τιμή που συνιστά διασπάθιση δημόσιου χρήματος προς 
όφελος ενός ιδιώτη. 

(β) Αντίθετα με τα πιο πάνω, το βασικό συμπέρασμα της προηγούμενης έκθεσης 
της Υπηρεσίας μας (ημερ. 23.4.2010), ήταν ότι:  

«Όσον αφορά στην αγορά του ακινήτου, φαίνεται ότι το κόστος (γη και κτήρια), 
βρίσκεται σε λογικά πλαίσια. Ωστόσο, η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν 
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εξασφάλισε διαφάνεια, ίση μεταχείριση των πολιτών, ούτε η τιμή ήταν προϊόν 
ανταγωνισμού.».   

Σημειώνεται ότι το συμπέρασμα ως προς τη λογικότητα του ποσού που καταβλήθηκε 
ήταν αποτέλεσμα οδηγιών της ίδιας της τέως Γενικής Ελέγκτριας η οποία σε ιδιόχειρη 
σημείωση της ημερ. 5.2.2010 προς τους συναδέλφους του Παραρτήματος που θα 
ετοίμαζαν την έκθεση ανέφερε ότι: 

«Ο τέως Διευθυντής Τεχνικού Ελέγχου με τους συνεργάτες του μελέτησαν την 
εκτίμηση του ΤΔΕ για το Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας και την βρίσκουν λογική 
και τεκμηριωμένη. Παρ. συνεννοηθείτε μαζί του για συμπερίληψη στην έκθεση που 
ετοιμάζετε για το θέμα». 

Στον Φάκελο της Υπηρεσίας μας υπάρχει σχετικό σημείωμά του με μερικές ιδιόχειρες 
σημειώσεις του προς την τέως Γενική Ελέγκτρια ημερ. 8.2.2010, δηλ. μεταγενέστερο 
του σημειώματος της, στο οποίο αναφέρει ότι: 

«Ο υπολογισμός του κατασκευαστικού κόστους του κτηρίου που έγινε από το Τμήμα 
Δημοσίων Έργων βασίζεται σε αναλυτική εκτίμηση των οικοδομικών και 
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Γραφείου μου έλεγξαν 
και συμφωνούν με τους υπολογισμούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων σύμφωνα με 
τους οποίους το κατασκευαστικό κόστος του κτηρίου εκτιμάται σε €8,5 εκ.».  

Ως προς την εκτίμηση αυτή του ΤΔΕ ημερ. 20.1.2009, την οποία υποτίθεται ότι οι 
Τεχνικές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας μας είχαν τότε ελέγξει, σημειώνουμε τα 
ακόλουθα: 

(i) Στα πλαίσια ετοιμασίας της παρούσας επιστολής, ζητήσαμε και λάβαμε από 
τους φακέλους του ΤΔΕ αντίγραφο του υποστηρικτικού υλικού της υπό 
αναφορά εκτίμησης του. Θεωρούμε ότι το υλικό αυτό είναι πολύ πρόχειρο και 
ουσιαστικά ο μόνος τρόπος ελέγχου της εκτίμησης θα ήταν ο εκ νέου, σχεδόν εκ 
του μηδενός, υπολογισμός της εκτίμησης. Τέτοιος υπολογισμός δεν έχει 
ανευρεθεί στα αρχεία της Υπηρεσίας μας. Επίσης, δεν υπάρχει στον φάκελο της 
Υπηρεσίας μας οποιοδήποτε έγγραφο που να δείχνει τα άτομα των Τεχνικών 
Υπηρεσιών που εργάστηκαν στον υπολογισμό της εκτίμησης δαπάνης, εάν 
έγινε κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, η αναφορά σε «αναλυτική εκτίμηση» δεν 
υποστηρίζεται από τα στοιχεία που έχουμε ενώπιον μας. 

(ii) Στην εκτίμηση του ΤΔΕ περιλαμβάνεται ποσό €1.256.000 που αφορά το κόστος 
των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και το οποίο είχε υπολογιστεί από το 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Ο τότε υπεύθυνος στις Τεχνικές 
Υπηρεσίες της Υπηρεσίας μας για τον έλεγχο των ηλεκτρομηχανολογικών 
εργασιών και νυν Διευθυντής Τεχνικού Ελέγχου, διαβεβαιώνει ότι ουδέποτε του 
είχε ζητηθεί να προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο του ποσού αυτού.  

(iii) Στην εκτίμηση του ΤΔΕ αναφέρεται ότι στα €8,5 εκ. δεν περιλαμβάνεται το κέρδος 
της εταιρείας ανάπτυξης γης. Ωστόσο, η Υπηρεσία μας παρατηρεί ότι οι 
τιμές/κόστος που χρησιμοποιήθηκαν στην εκτίμηση του ΤΔΕ, γενικά φαίνεται, ως 
συνήθης πρακτική τέτοιων τιμολογήσεων, να περιλαμβάνουν και το κέρδος που 
αναμένεται να αποκομίσει ο εργολάβος που θα κατασκευάσει το κτήριο, που στη 
συγκεκριμένη περίπτωση ήταν εργοληπτική εταιρεία που είναι συνδεδεμένη με την 
Ιδιοκτήτρια εταιρεία του κτηρίου, που ενεργούσε ως εταιρεία ανάπτυξης γης.  

(iv) H εκτίμηση του ΤΔΕ βασίζεται σε κτήριο που θα ανεγειρόταν με τις αυστηρές 
προδιαγραφές που χρησιμοποιεί το Τμήμα στα κυβερνητικά κτήρια, ενώ στην 
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προκειμένη περίπτωση επρόκειτο για ιδιωτικό κτήριο που κατασκευάστηκε με τις 
προδιαγραφές του Ιδιοκτήτη, χωρίς την επίβλεψη του ΤΔΕ. 

(v) Πέραν της πιο πάνω εκτίμησης του ΤΔΕ ύψους €8.5εκ., υπήρχε εκτίμηση του ΤΚΧ 
ύψους €5.820.850 που, όπως εξηγείται, αφορά συνηθισμένο κτήριο, σε αντίθεση 
με την εκτίμηση του ΤΔΕ (€8.5εκ.), στην οποία θεωρητικά λήφθηκαν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου κτηρίου (εκσκαφή σε μεγάλο βάθος, ειδική 
κατασκευή για σκοπούς αποστράγγισης και στεγανοποίησης, κατασκευή υπογείου 
«Strong Room», ειδική κατασκευή για τις ανάγκες του Κτηματολογικού Γραφείου, 
υπερυψωμένα δάπεδα, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τοποθετήσεις 
καλωδιώσεων κλπ για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κεντρικό σύστημα 
κλιματισμού μαζί με τις συσκευές, όλη η εξωτερική όψη επενδυμένη με γρανίτη 
κ.λπ.). 

(vi) Ωστόσο, από στοιχεία που εντοπίσαμε στους φακέλους αρμοδίων Τμημάτων, 
υπάρχουν ενδείξεις ότι στην πραγματικότητα το κόστος κατασκευής του κτηρίου 
ήταν περίπου €6,25εκ., περιλαμβανομένων των πληρωμών προς τον εργολάβο 
που ανέλαβε την κατασκευή του έργου και των δαπανών για μελέτες, άδεια 
οικοδομής, υδροδότηση, ηλεκτροδότηση κ.λπ. Αυτό ενισχύει την εικόνα ότι το 
ποσό των €8,5εκ. που εκτίμησε το ΤΔΕ ως κόστος του κτηρίου, και το οποίο 
υποτίθεται έλεγξαν και επιβεβαίωσαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας μας, 
αποτελούσε υπερεκτίμηση. Όσον αφορά στο κόστος απόκτησης της γης, αυτό 
καταγράφεται ως ίσο με €2,29εκ., περιλαμβανομένων των μεταβιβαστικών τελών 
αλλά και 2 τεμαχίων τα οποία δεν μεταβιβάστηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
Αυτό ανεβάζει το συνολικό κόστος για τη γη και το κτήριο σε €8,54εκ. Λαμβάνοντας 
μάλιστα υπόψη ότι το κόστος για τη γη που ο ίδιος ο Ιδιοκτήτης δήλωσε κατά την 
αγορά της ήταν €1.580.456, το συνολικό κόστος για τη γη και το κτήριο φαίνεται να 
μην υπερέβαινε τα €8εκ.  

(vii) Στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το 2010, η Ιδιοκτήτρια εταιρεία 
περιέλαβε ως κόστος της γης και του κτηρίου το ποσό των €10.094.000, το οποίο 
διαφέρει σημαντικά από το ποσό των €8,54εκ. που αναφέρεται στην παράγραφο 
(β)(vi) πιο πάνω. Κρίνουμε ότι αυτό υποδηλοί το ενδεχόμενο τήρησης ψευδών 
λογαριασμών, κατά παράβαση του άρθρου 311 του Ποινικού Κώδικα (Κεφ. 154), ή 
και άλλων ποινικών αδικημάτων. 

(γ) Όσον αφορά την αγοραία αξία της γης (4 οικόπεδα εμβαδού 2.021 τ.μ.), το 2006, 
όταν η γη αγοράστηκε από τον Ιδιοκτήτη, η τιμή αγοράς ήταν €1.580.456. Με βάση 
τις τότε εκτιμήσεις του ΤΚΧ, για σκοπούς μεταβιβαστικών τελών, ως αξία 
υπολογίστηκε το ποσό των €1.751.316. Η αγορά της γης έγινε σε 2 φάσεις. Στις 
5.1.2006 αγοράστηκαν τα 2 από τα 4 τεμάχια έναντι ποσού €555.295 Στις 
25.7.2006 αγοράστηκαν ακόμη 2 τεμάχια έναντι ποσού €1.025.161.  

Στην Έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με τίτλο «Δείκτης Τιμών Κατοικιών 
- 1ο Τρίμηνο 2017», περιλαμβάνονται τα πιο κάτω διαγράμματα που αφορούν την 
ετήσια μεταβολή στο δείκτη τιμών κατοικιών.  
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Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η αύξηση/μείωση στις τιμές του τελικού προϊόντος, 
δηλαδή των διαμερισμάτων, γραφείων κλπ, οδηγεί σε μια αύξηση/μείωση στην αξία 
της γης, λόγω του ότι η αξία της γης είναι αποτέλεσμα της τιμής πώλησης του 
«προϊόντος» (ακινήτων) που αναπτύσσονται ή μπορούν να αναπτυχθούν πάνω της, 
ή/και αντίστροφα, κρίνουμε ότι εύλογα θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή ετήσια 
αύξηση της τιμής της γης για τα έτη 2006/2007 και 2007/2008 για ποσοστό ίσο με 
25% και σταθεροποίηση στη συνέχεια (όταν ουσιαστικά άρχισε η μείωση των τιμών). 
Οι αυξήσεις της τάξης του 25% είναι σαφώς μεγαλύτερες από αυτές που δίνει η 
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου για την ίδια περίοδο, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 
15%, θα χρησιμοποιηθούν όμως πιο κάτω ώστε να διαφανεί κατά πιο 
αδιαμφισβήτητο τρόπο το μέγεθος της διασπάθισης δημοσίου χρήματος.  

Τον Μάρτιο του 2009, στα πλαίσια των διερευνήσεων που γίνονταν τότε για το 
ενδεχόμενο αγοράς του κτηρίου, εκτός από την εκτίμηση της γης και του κτηρίου που 
αναφέρεται στην παρ. (α)(i) πιο πάνω, είχε γίνει από το ΤΚΧ και εκτίμηση της 
τρέχουσας αξίας της γης ξεχωριστά (δηλαδή χωρίς το κτήριο), με βάση τη συγκριτική 
μέθοδο. Για να υπολογιστεί η αύξηση στην αξία της γης, από την ημερομηνία αγοράς 
της μέχρι την ημερομηνία εκτίμησης, κρίθηκε ως κατάλληλο ποσοστό ετήσιας 
αύξησης από τις 5.1.2006 μέχρι 31.12.2007 ίσο με 55% και μηδενική αύξηση στη 
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συνέχεια. Για να υπολογιστεί το ποσοστό αυτό, έγινε σύγκριση 7 περιπτώσεων 
πώλησης οικοπέδων, από τις οποίες οι 2 αφορούσαν τις πωλήσεις για τα υπό αναφορά 
οικόπεδα στα οποία βρίσκεται το κτήριο. Συγκεκριμένα, η πρώτη περίπτωση αφορούσε 
τα δύο οικόπεδα που αγοράστηκαν στις 5.1.2006 και η δεύτερη τα δύο οικόπεδα που 
αγοράστηκαν στις 25.7.2006. Επειδή δε η τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο 
αυξήθηκε από €704/τ.μ. σε €994/τ.μ., θεωρήθηκε ότι θα ήταν λογικό να υπολογιστεί 
ετήσια αύξηση στις τιμές οικοπέδων ίση με 85% για την περίοδο αυτή (5.1.2006 μέχρι 
25.7.2006). Εκφράζουμε αμφιβολίες για την ορθότητα του υπολογισμού αυτού. Για την 
περίοδο από 25.7.2006 μέχρι 31.12.2007 το ποσοστό αύξησης υπολογίστηκε από το 
ΤΚΧ να είναι της τάξης του 40%. Ως κάποιου είδους μέσος όρος των δύο αυτών 
ποσοστών (85% και 40%) υιοθετήθηκε το ποσοστό του 55% που αναφέρεται πιο πάνω. 

Αν δεχθούμε αύξηση ίση με 85% για την περίοδο από 5.1.2006 μέχρι 25.7.2006, η 
τιμή των 2 οικοπέδων που αγοράστηκαν στις 5.1.2006 αυξάνεται από τις €555.295 
σε €820.000 περίπου. Αν στη συνέχεια, για τα 4 οικόπεδα, εφαρμόσουμε ετήσια 
αύξηση ίση με 40% για την περίοδο από 25.7.2006 μέχρι 31.12.2007, τότε η αξία 
από €1.845.161 (= €820.000 + €1.025.161) αυξάνεται σε €3,0εκ. περίπου.  

Αν από την άλλη, χρησιμοποιήσουμε τις αυξήσεις με βάση τα στοιχεία της ΚΤΚ και 
δεχθούμε αυξήσεις της τάξης του 25% στην αξία της γης για τα έτη 2006/2007 και 
2007/2008, το 2009 που έγινε η απαλλοτρίωση, η τιμή της γης εκτιμάται στα €2,5εκ. 
περίπου. 

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι, όπως μας ενημέρωσε το ΤΚΧ στις 22.11.2017, 
το τεμάχιο στο οποίο έχει ανεγερθεί το εν λόγω κτήριο, εμπίπτει σε δύο πολεοδομικές 
ζώνες, εμπορική και οικιστική και ο Ιδιοκτήτης έχει εφαρμόσει πρόνοιες της 
πολεοδομίας για διείσδυση της εμπορικής ζώνης στην οικιστική, με αποτέλεσμα το εν 
λόγω τεμάχιο να αναπτυχθεί σε αμιγώς εμπορική χρήση. Αντιλαμβανόμαστε πως 
αυτό αυξάνει την αξία του τεμαχίου, σε σχέση με την πιο πάνω ανάλυση που 
βασιζόταν στις επιμέρους τιμές, ξεχωριστά καθενός εκ των 4 οικοπέδων. Σημειώνεται 
ότι στις 23.10.2009, μετά από συγχώνευση των πιο πάνω 4 οικοπέδων, προέκυψε 
ένα ενοποιημένο τεμάχιο. Επίσης, ο Ιδιοκτήτης φαίνεται να έχει μεταφέρει πρόσθετο 
συντελεστή δόμησης στο τεμάχιο με συγκεκριμένη διαδικασία, την οποία 
σημειώνουμε πως δεν έχουμε ακόμη ελέγξει. Αυτοί οι δύο παράγοντες δικαιολογούν 
αύξηση στη αξία της γης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση την αξία γενικής 
εκτίμησης σε τιμές 1.1.2013 η αξία της γης ανέρχεται σε €2,8εκ. και, ότι όπως 
προκύπτει από το Διάγραμμα 1, οι τιμές μεταξύ 1.1.2010 και 1.1.2013 μειώθηκαν 
κατά περίπου 10%, προκύπτει ότι η αξία της γης την 1.1.2010 ήταν της τάξης των 
€3,1εκ..  

Αν γίνει δεκτή η αξία αυτή (€3,1εκ.), τότε λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιδιοκτήτης 
αγόρασε τη γη το 2006 προς €1,6εκ., ήδη με την πώληση θα πραγματοποιούσε 
κέρδος της τάξης των €1,5εκ. Επίσης, εάν κατά την πώληση γινόταν δεκτό το κόστος 
του κτηρίου που καθόρισε το ΤΔΕ (€8,5εκ), ενώ το πραγματικό ήταν της τάξης των 
€6,5εκ., ο Ιδιοκτήτης θα πραγματοποιούσε πρόσθετο κέρδος της τάξης των €2εκ. 
Προσθέτοντας και το ποσό των περίπου €0,9εκ. που εισέπραξε ο Ιδιοκτήτης ως 
ενοίκια, τότε το συνολικό κέρδος του Ιδιοκτήτη, εάν η τιμής πώλησης ήταν €11,6εκ. 
(=€3,1εκ.+8,5εκ.) θα ήταν ίσο με 4,4εκ. σε ένα πραγματικό κόστος €8,1εκ. 
(=€1,6εκ.+€6,5εκ.). Αυτό το κέρδος είναι ήδη υπερβολικό, πόσο μάλλον που αντί η 
τιμή πώλησης να είναι €11,6εκ. ήταν €14,2εκ., δηλαδή το κέρδος εκτοξεύτηκε από τα 
€4,4εκ. στα €7,0εκ.  
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Με άλλα λόγια, ο Ιδιοκτήτης κατέβαλε μεταξύ των ετών 2006 και 2008 ποσό της 
τάξης των €8,1εκ. και εισέπραξε μεταξύ των ετών 2008 και 2009 ποσό της τάξης των 
€15,1εκ., αποκομίζοντας κέρδος της τάξης των €7εκ., το οποίο, λόγω της 
απαλλοτρίωσης (αντί της αγοράς), ήταν και αφορολόγητο. Στο κέρδος αυτό δεν 
περιλαμβάνεται μάλιστα το κέρδος της συνδεδεμένης εργοληπτικής εταιρείας που 
είχε αναλάβει την κατασκευή του κτηρίου. Θεωρούμε τούτο ως σκάνδαλο τεραστίων 
διαστάσεων.  

(δ) Η πιο πάνω αναφερόμενη εκτίμηση του ΤΔΕ, ύψους €8,5εκ, χρησιμοποιήθηκε 
στην προηγούμενη έκθεση της Υπηρεσίας μου (ημερ. 23.4.2010), για να 
δικαιολογηθεί τιμή πολύ μεγαλύτερη από τις αξίες που έδιναν οι τρεις εκτιμήσεις του 
Τ.Κ.Χ. (€11,5εκ. με τη μέθοδο κόστους κατασκευής και τη μέθοδο επένδυσης και 
€13,7εκ. με τη συγκριτική μέθοδο). Συγκεκριμένα, στην έκθεση εκείνη περιλαμβάνεται 
η ακόλουθη αναφορά: 

«Το Τ.Κ.Χ. λαμβάνοντας υπόψη το πιο πάνω κόστος όπως υπολογίστηκε από 
το Τ.Δ.Ε. καθώς επίσης το Φ.Π.Α. (15%), την αξία της γης (€4.124.000) και το 
μεικτό κέρδος της εταιρείας ανάπτυξης (15%), κατέληξε ότι η συνολική αγοραία 
αξία γης και κτηρίου ανέρχεται σε €15.900.000». 

Θεωρούμε ότι η πιο πάνω εκτίμηση της αξίας του κτηρίου, είναι παραπλανητική, για 
τους λόγους που εξηγούνται στην παράγραφο (γ) πιο πάνω, αλλά και για τους πιο 
κάτω πρόσθετους λόγους: 

(i) Η αξία της γης που χρησιμοποιήθηκε είναι ίση με το 260% (δηλαδή αυξημένη 
κατά 160%) της αξίας που ίσχυε όταν είχε αγοραστεί η γη. Όπως εξηγείται στην 
παράγραφο (γ) πιο πάνω, τέτοια αύξηση σε καμία περίπτωση δεν ίσχυε στην 
πραγματικότητα. Εάν δε λάβει κανείς υπόψη το κλίμα της τότε εποχής, όταν ήδη 
είχε αρχίσει να διαφαίνεται η ύπαρξη φούσκας στις τιμές ακινήτων, ουδείς 
πιστεύουμε θα μπορούσε εύλογα να αποδεχθεί τέτοια αύξηση.  

(ii) Η προσθήκη του Φ.Π.Α. στην αξία ενός προς απαλλοτρίωση κτηρίου είναι 
απαράδεκτη από κάθε άποψη. Ακόμη κι αν επρόκειτο για αγορά που θα έφερε 
Φ.Π.Α. (κάτι που θα ίσχυε μόνο αν θεωρείτο ότι η συμφωνία πώλησης ήταν η 
πρώτη συναλλαγή μετά την κατασκευή του κτηρίου, πόσο μάλλον που τελικά 
έγινε απαλλοτρίωση), ακόμη λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση, ο Φ.Π.Α. θα 
έπρεπε να υπολογιστεί ξεχωριστά και, μετά την είσπραξη του από τον 
Ιδιοκτήτη, θα έπρεπε να καταβληθεί στο Κράτος. Εδώ, κατέληξε και παρέμεινε 
στην τσέπη του Ιδιοκτήτη.    

(ε) Όπως αναφέρεται πιο πάνω, η εκτίμηση του ΤΚΧ που έγινε πρόσφατα, 
ανέρχεται – με αναφορά την 1.1.2013 – συνολικά σε €7,5εκ., η οποία αναλύεται σε 
αξία €2,8εκ. για τη γη και €4,7εκ. για το κτήριο. Η εκτίμηση για το κτήριο, που την 
1.1.2013 είχε ηλικία περίπου 5 ετών, και με δεδομένη τη μείωση στο κόστος 
κατασκευής που μεσολάβησε, συνάδει με την τιμή των €6,25εκ. που αναφέρεται στην 
παράγραφο (β)(vi) πιο πάνω.  

(στ) Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η τιμή των €2.400/m2 που δίνουν τα 
δημοσιευμένα στοιχεία του RICS Cyprus (Royal Institute of Chartered Surveyors) ως 
τιμή αγοράς γραφείων στην πόλη της Λάρνακας την 1.1.2010, είναι (με εξαίρεση τις 
πωλήσεις σε συγκεκριμένο κτήριο) παραπλήσια ή και μεγαλύτερη των συγκριτικών 
τιμών άλλων πωλήσεων που καταγράφονται στα φύλλα εργασίας του εκτιμητή του 
ΤΚΧ που είχε ετοιμάσει την εκτίμηση των €13,7εκ. με τη συγκριτική μέθοδο. 
Παραταύτα, στην εκτίμηση που τελικά δόθηκε από το ΤΚΧ για το υπό αναφορά 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΟ/01/2019 

 

130 
 

κτήριο, χρησιμοποιήθηκαν για τους ορόφους και ισόγειο μεγαλύτερες τιμές, ως 
ακολούθως: 

  Όροφοι: 2.710m2  @ €2.900/m2 = €7.859.000 

  Ισόγειο:    770m2  @ €4.500/m2 = €3.465.000  

  Μεσοπάτωμα: 426m2  @ €2.000/m2 = €   852.000   

  Υπόγειο:     774m2  @ €2.000/m2 = €1.548.000 

         ___________ 

         €13.724.000   →      €13,7εκ. 

Τούτο, εισηγούμαστε, υπαγορεύει την ανάγκη διερεύνησης των συνθηκών κάτω από 
τις οποίες δόθηκε η συγκεκριμένη εκτίμηση, η οποία εκ φύσεως εμπεριέχει και 
στοιχεία υποκειμενικότητας ως προς την αξιολόγηση των συγκριτικών στοιχείων που 
επιλέγονται και πως αυτά λαμβάνονται υπόψη.  Άλλωστε, δεν πρέπει να μας 
διαφεύγει ότι το ΤΚΧ που διενεργούσε τις εκτιμήσεις δεν ήταν ανεξάρτητο από την 
όλη διαδικασία, η οποία αφορούσε στέγαση δικών του Υπηρεσιών. Επίσης, θα 
πρέπει να υπομνησθεί ότι για το διπλανό κτήριο της ίδιας εταιρείας ανάπτυξης γης, 
το ΤΚΧ προώθησε, με δική του πρωτοβουλία, διαδικασίες απευθείας συμφωνίας για 
ενοικίαση και στέγαση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου.  

(ζ) Τέλος, παρατηρούμε ότι με την απαλλοτρίωση εξασφαλίστηκαν 34 χώροι 
στάθμευσης στο υπόγειο και 39 στο ισόγειο, δηλ. σύνολο 73, ενώ στην ΠΔΕ είχε 
απαιτηθεί όπως το κτήριο διαθέτει τουλάχιστον 100 χώρους στάθμευσης. Όταν 
μάλιστα θα γινόταν επιλογή του συγκεκριμένου κτηρίου για ενοικίαση, έστω κι αν 
ήταν ακριβότερο κατά £1,15/τ.μ. (περίπου €2/τ.μ.), ως ένα εκ των πλεονεκτημάτων 
του είχε αναφερθεί ότι θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν τουλάχιστον 100 επιπλέον 
χώροι στάθμευσης από τον Ιδιοκτήτη που είναι ιδιοκτήτης και των διπλανών 
οικοπέδων.  Σήμερα, το κτήριο που απαλλοτριώθηκε δεν διαθέτει ικανοποιητικό 
αριθμό χώρων στάθμευσης  για το προσωπικό (140 άτομα)  και  το κοινό. Ο λόγος 
είναι ότι κατά την απαλλοτρίωση, τεμάχιο εμβαδού περίπου 520m2, το οποίο είχε 
περιληφθεί στο συμφωνητικό ενοικίασης που υπογράφηκε μεταξύ του ΤΚΧ και του 
Ιδιοκτήτη στις 12.2.2007, αφέθηκε έξω από τη γη που μεταβιβάστηκε στο Κράτος. 
Αυτό είναι πρόσθετο θέμα προς διερεύνηση. 

(η) Ως πρόσθετο θέμα το οποίο έχουμε διαπιστώσει ότι χρήζει διερεύνησης, είναι το 
γεγονός ότι η αγορά της γης φαίνεται να είχε γίνει σε δύο φάσεις, στις 5.1.2006 και 
στις  25.7.2006. Ο διαγωνισμός για την ενοικίαση κτηρίου προκηρύχθηκε στις 
16.12.2005 και μέχρι τις 30.3.2006 είχε ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προσφορών 
που είχαν υποβληθεί. Για το θέμα αυτό θα προβούμε σε περαιτέρω έρευνα.  

(θ) Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και, συγκεκριμένα:  

(i) Το ύψος του καθαρού ποσού που αποκόμισε ο Ιδιοκτήτης (€14,2 + 0,933 εκ.) 
για ένα κτήριο (και γη) αξίας της τάξης των €8,1εκ., δηλαδή κέρδος της τάξης 
των €7εκ.  

(ii) Την παραβίαση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για αγορά του 
κτηρίου, με την απόφαση της τριμελούς Επιτροπής για απαλλοτρίωση. 

(iii) Την απόφαση απαλλοτρίωσης του κτηρίου – προς όφελος του Ιδιοκτήτη – η 
οποία δεν συνάδει με το πνεύμα της νομοθεσίας (Νόμος Ν.15/1962 περί 
Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως), εφόσον οι αποφάσεις/ενέργειες του Κράτους 
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και του Ιδιοκτήτη δηλώνουν πρόθεση για συμφωνημένη μεταξύ των δύο μερών 
αγορά/πώληση και δεν παραπέμπουν σε αναγκαστική απαλλοτρίωση. 

(iv) Την ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκε η όλη διαδικασία. Η απαλλοτρίωση 
συμφωνήθηκε με τον Ιδιοκτήτη στις 16.12.2009, στις 18.12.2009 δημοσιεύθηκε 
η Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης και στις 22.12.2009 το Διάταγμα 
Απαλλοτρίωσης, ενώ στις 23.12.2009 καταβλήθηκε στον Ιδιοκτήτη το ποσό των 
€14,2 εκ. αφού στις 21.12.2009 εξασφαλίστηκαν οι αναγκαίες πιστώσεις από το 
Κονδύλι «Μη προβλεπόμενες δαπάνες και Αποθεματικό». Σημειώνεται ότι η 
συνήθης περίοδος για ολοκλήρωση μιας τέτοιας διαδικασίας είναι 2 χρόνια 
περίπου, και 

(v) Τη διαδικασία που ακολουθήθηκε με την αρχική απόφαση ενοικίασης (που 
εξαιρείται από τη νομοθεσία περί της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων) και στη 
συνέχεια – σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα – την απόφαση αγοράς του (η 
αγορά επίσης εξαιρείται από τη νομοθεσία περί της ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων), την οποία θεωρούμε ως μια συγκεκαλυμμένη απευθείας ανάθεση 
σε ένα Ιδιοκτήτη γης (που την είχε μάλιστα πρόσφατα αποκτήσει), της 
κατασκευής δημόσιου έργου, κατά παράβαση των νόμιμων διαδικασιών, 

έχει την άποψη ότι ενδεχομένως να διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα, γι΄ αυτό 
υπέβαλε την έκθεση της στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για τις δικές του 
περαιτέρω ενέργειες, εφόσον κρίνει ότι χρειάζονται.  

Η εικόνα που έχουμε σχηματίσει είναι ότι ενδεχομένως διάφορα πρόσωπα που 
ασκούσαν δημόσια εξουσία, κεχωρισμένα ή σε συνεννόηση μεταξύ τους, μεθόδευσαν 
την απόκτηση του κτηρίου σε τιμή που ήταν εξόχως ασύμφορη για το Κράτος, με 
τρόπο ώστε να δίνεται η ψευδής εικόνα ότι η τιμή ήταν λογική και συμφέρουσα για το 
Κράτος και, με εκ των υστέρων ενέργειες, όταν ασκήθηκε κοινοβουλευτικός έλεγχος, 
ώστε να υπάρχει συγκάλυψη των μεμπτών ενεργειών που είχαν προηγηθεί. 

Τον Ιανουάριο 2018, ο Διευθυντής του ΤΚΧ μας πληροφόρησε ότι δεν επιθυμεί να 
προβεί σε οποιαδήποτε σχόλια επί των πορισμάτων της έκθεσης μας, δεδομένου ότι 
το εν λόγω θέμα έχει παραπεμφθεί από την Υπηρεσία μας στον Γενικό Εισαγγελέα. 

Στις 3.1.2018, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας με επιστολή του προς τον 
Αρχηγό Αστυνομίας, επισύναψε αντίγραφο επιστολής της Υπηρεσίας μας με ημερ. 
29.11.2017 προς τον ίδιο με την οποία αναφερθήκαμε σε ενδεχόμενο διάπραξης 
ποινικών αδικημάτων από τους εμπλεκόμενους στο θέμα και, ζήτησε όπως ο 
Αρχηγός δώσει οδηγίες για διερεύνηση του, τηρώντας τον ενήμερο για την πορεία 
των ανακρίσεων της εν λόγω υπόθεσης.   
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3.19 Δημιουργία Τοπικού Γραφείου Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 
Λακατάμιας στη λεωφόρο Κέννεντυ 23 στη Λακατάμια.  

Τον Ιούνιο 2016, με επιστολή μας προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) εισηγηθήκαμε όπως γίνει 
διαπραγμάτευση με τον Ιδιοκτήτη του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται το Τοπικό 
Γραφείο Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) Λακατάμιας, για μείωση του 
ενοικίου, στο επίπεδο του μηνιαίου ενοικίου των Γραφείων της Πολιτικής Άμυνας στο 
ίδιο κτήριο και, σε περίπτωση μη επιτυχούς κατάληξης, θα έπρεπε να αναζητηθεί 
άλλος κατάλληλος χώρος για στέγαση με χαμηλότερο ενοίκιο. 

Τον Οκτώβριο 2016, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΕΠΚΑ μας πληροφόρησε ότι 
τριμελής διαπραγματευτική ομάδα του Επαρχιακού Γραφείου ΥΚΕ Λευκωσίας έχει 
προβεί σε διαπραγμάτευση με τον Ιδιοκτήτη του κτηρίου, με σκοπό την μείωση του 
ενοικίου στο ύψος του ενοικίου που καταβάλλει το Γραφείο της Πολιτικής Άμυνας 
(€5.49/τ.μ.) το οποίο στεγάζεται στο ίδιο κτήριο, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Υπηρεσίας μας. 

Μας πληροφόρησε επίσης ότι ο Ιδιοκτήτης του κτηρίου ενημέρωσε την 
διαπραγματευτική ομάδα ότι ήταν πρόθυμος να διαπραγματευτεί μόνο μικρή μείωση 
του ενοικίου και ότι τελικά το θέμα θα παραπεμπόταν στον Κεντρικό Φορέα Στέγασης 
Κρατικών Υπηρεσιών (ΚΦΣΚΥ) για λήψη απόφασης. 

Τον ίδιο μήνα, με νέα επιστολή μας προς τον Γενικό Διευθυντή του ΥΕΠΚΑ 
εισηγηθήκαμε όπως, στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, υποδειχθούν στον Ιδιοκτήτη 
παρόμοιες συμβάσεις με ενοίκια χαμηλότερα του μηνιαίου ενοικίου που καταβάλλεται 
για στέγαση του Τοπικού Γραφείου Λακατάμιας (€8,80/τ.μ.). Ως τέτοια παραδείγματα 
υποδείξαμε ορισμένα γραφεία που ενοικιάζει το δημόσιο (π.χ. στον Στρόβολο) με 
μηνιαίο ενοίκιο που κυμαινόταν από €4,63/τ.μ. μέχρι €6,55/τ.μ. 

Τέλος, ενόψει των πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως σε περίπτωση που ο Ιδιοκτήτης 
δεν αποδεχτεί μείωση του μηναίου ενοικίου στο επίπεδο του ενοικίου των Γραφείων 
της Πολιτικής Άμυνας (€5,49/τ.μ.), ληφθεί απόφαση για τερματισμό της σύμβασης 
ενοικίασης – αφού δοθεί στον Ιδιοκτήτη η σχετική προειδοποίηση με βάση τις 
πρόνοιες του άρθρου 1(ii) της σύμβασης – και, παράλληλα το ΥΕΠΚΑ να προβεί σε 
ενέργειες για αναζήτηση άλλου κατάλληλου κτηρίου για ενοικίαση για τη στέγαση του 
Τοπικού Γραφείου Λακατάμιας. 

Τον Δεκέμβριο 2016, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΕΠΚΑ μας πληροφόρησε ότι τον 
Νοέμβριο 2016, είχε αποστείλει επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΚΦΣΚΥ, με την 
οποία τον ενημέρωσε σχετικά με τα πιο πάνω θέματα, ζητώντας τη λήψη 
αποφάσεων. Σημειώνεται ότι με την εν λόγω επιστολή του ο Γενικός Διευθυντής του 
ΥΕΠΚΑ υπέδειξε – μεταξύ άλλων – στον Πρόεδρο του ΚΦΣΚΥ ότι δεν συμμερίζεται 
τον τρόπο προσέγγισης του θέματος από την Υπηρεσία μας, θεωρώντας ότι η πιο 
πάνω εισήγησή μας θα έπρεπε να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση κτηρίου που 
ενοικιάζεται από το κράτος για τη στέγαση της δημόσιας υπηρεσίας, οποτεδήποτε 
διασφαλιζόταν ενοίκιο χαμηλότερου οποιουδήποτε άλλου ισχύει εκάστοτε. Περαιτέρω 
υπέδειξε ότι θεωρεί την εν λόγω προσέγγιση αβάσιμη και μη σύμφωνη με τον τρόπο 
λειτουργίας της αγοράς ακινήτων ή και τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική για 
ενοικίαση κτηρίων. 

Τον ίδιο μήνα, με επιστολή μας προς Πρόεδρο του ΚΦΣΚΥ, ζητήσαμε όπως έχουμε 
τις απόψεις/σχόλια του επί των θεμάτων που ηγέρθηκαν στην πιο πάνω επιστολή 
του Γενικού Διευθυντή του ΥΕΠΚΑ.  
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Τέλος, με την εν λόγω επιστολή μας επισημάναμε ότι η πιο πάνω εισήγηση μας για 
μείωση του ενοικίου, είχε γίνει λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημόσιο ενοικιάζει 2 
τμήματα του ιδίου κτηρίου, με διαφορετικό ενοίκιο το καθένα και, συγκεκριμένα 
καταβάλλονταν €5,49/τ.μ. τον μήνα για το ένα τμήμα που αφορούσε τα Γραφεία της 
Πολιτικής Άμυνας και €8,80/τ.μ. τον μήνα για το άλλο τμήμα που αφορούσε το τοπικό 
Γραφείο ΥΚΕ Λακατάμιας. 

Στις 20.2.2017, ο Πρόεδρος του ΚΦΣΚΥ με επιστολή του μας πληροφόρησε – μεταξύ 
άλλων – ότι ο ΚΦΣΚΥ, αφού εντόπισε τη διαφορά στην τιμή ενοικίου των δύο 
τμημάτων του κτηρίου, κατέβαλε προσπάθεια, μέσω διαπραγμάτευσης με τον 
Ιδιοκτήτη, για μείωση του μηνιαίου ενοικίου του Τοπικού Γραφείου ΥΚΕ Λακατάμιας, 
χωρίς ωστόσο αυτό να καταστεί δυνατό. Ως εκ τούτου, ο ΚΦΣΚΥ επανεξέτασε το 
θέμα και αποφάσισε τελικά να παραχωρήσει έγκριση για παραμονή του εν λόγω 
Γραφείου στο συγκεκριμένο κτήριο, μέχρι την ημερομηνία λήξης του υφιστάμενου 
συμβολαίου, δηλαδή μέχρι τις 30.10.2018 – με ετήσιο ενοίκιο ύψους €56.900 (μηνιαίο 
€8,80/τ.μ.) – με δεδομένο ότι διαθέτει όλες τις απαιτούμενες Άδειες και Πιστοποιητικά, 
ενώ παράλληλα παραχώρησε έγκριση για μεταστέγαση του, μετά την πιο πάνω 
ημερομηνία, με διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού. 

Στις 10.3.2017, με νέα επιστολή μας προς τον Πρόεδρο του ΚΦΣΚΥ, παρατηρήσαμε 
ότι παρά το γεγονός ότι ο ΚΦΣΚΥ είχε εντοπίσει τη διαφορά στην τιμή ενοικίου μεταξύ των 
δύο συμβάσεων του δημόσιου για το ίδιο κτήριο, εντούτοις ο ΚΦΣΚΥ έσπευσε με 
απόφαση του, που λήφθηκε στις 18.12.2015, και μάλιστα χωρίς να υποβληθεί 
προηγουμένως σχετικό αίτημα από τη Διευθύντρια ΥΚΕ, να εγκρίνει την ανανέωση της 
σύμβασης ενοικίασης μέχρι τις 30.10.2020. 

Η Διευθύντρια ΥΚΕ με επιστολή της ημερ. 9.2.2016 προς τον ΚΦΣΚΥ, αναφέρθηκε 
στην πιο πάνω απόφαση του ΚΦΣΚΥ και, αφού επισήμανε ότι ουδέποτε είχε 
υποβάλει αίτηση για ανανέωση του συμβολαίου στέγασης στο πιο πάνω κτήριο για 
την εν λόγω περίοδο, ζήτησε όπως επανεξεταστεί η περίοδος ανανέωσης της 
σύμβασης ενοικίασης, που εγκρίθηκε (μειωθεί). 

Ως εκ τούτου, ο ΚΦΣΚΥ αφού επανεξέτασε το θέμα αποφάσισε τελικά να εγκρίνει την 
ανανέωση της σύμβασης ενοικίασης μέχρι τη λήξη του υφιστάμενου συμβολαίου, δηλαδή 
τις 30.10.2018, με ετήσιο ενοίκιο €56.900 (μηνιαίο ενοίκιο €8,80/τ.μ.). 

Ενόψει των πιο πάνω, με την εν λόγω επιστολή μας παρατηρήσαμε ότι ενώ 
αναμενόταν να δοθούν οδηγίες για εξεύρεση άλλου κτηρίου, εφόσον ο Ιδιοκτήτης δεν 
συμφωνούσε στην παραχώρηση έκπτωσης, ο ΚΦΣΚΥ, στις 18.12.2015, δηλαδή 
αρκετούς μήνες προτού λήξει η σύμβαση και, ενώ παρείχετο ικανοποιητικός χρόνος 
για εξεύρεση άλλου κτηρίου, εντούτοις αποφάσισε να εγκρίνει την ανανέωση της 
σύμβασης για επιπρόσθετο χρονικό διάστημα 2 χρόνων, επιβραβεύοντας έτσι τον 
ιδιοκτήτη για το ψηλότερο ενοίκιο που ζητούσε, με την ανανέωση της σύμβασης 
μέχρι το 2020. Αντί δηλαδή να υποδειχθεί στο Τμήμα να προβεί σε ενέργειες για 
εξεύρεση άλλου κτηρίου και τερματισμό της σύμβασης, ο ΚΦΣΚΥ προχώρησε αρχικά 
σε έγκριση της συνέχισης στέγασης του Τοπικού Γραφείου ΥΚΕ Λακατάμιας στο 
συγκεκριμένο κτήριο μέχρι τις 30.10.2020 και, στη συνέχεια, κατόπιν επανεξέτασης 
του θέματος, λόγω των παρατηρήσεων μας και της επιστολής της Διευθύντριας της 
ΥΚΕ ημερ. 9.2.2016 που αναφέρεται πιο πάνω, αποφάσισε να εγκρίνει τη παραμονή 
της Υπηρεσίας στο κτήριο μέχρι τη λήξη της σύμβασης στις 30.10.2018, με το πολύ 
ψηλό ενοίκιο που υφίστατο. 
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Στις 22.5.2017, ο Πρόεδρος του ΚΦΣΚΥ με επιστολή του μας πληροφόρησε, μεταξύ 
άλλων, ότι η αρχική έγκριση του ΚΦΣΚΥ για ανανέωση της σύμβασης ενοικίασης μέχρι 
τις 30.10.2020, δόθηκε στις 18.12.2015, αφού λήφθηκε υπόψη σχετικό αίτημα της 
Διευθύντριας ΥΚΕ ημερ. 8.6.2015, με βάση τις πρόνοιες της σύμβασης ενοικίασης για 
ανανέωση του συμβολαίου για 1 διετία, καθώς και σχετικής επιστολής του Υπουργείου 
Οικονομικών ημερ. 14.10.2013, με την οποία δόθηκε έγκριση για μείωση του ετήσιου 
ενοικίου – που ήταν ακόμα πιο ψηλό – σε €56.900 (μηνιαίο €8,80/τ.μ.), με δικαίωμα 
παράτασης της ενοικίασης μέχρι τις 30.10.2020. 

Στις 30.5.2017, με επιστολή μας προς τη Διευθύντρια ΥΚΕ, παρατηρήσαμε τα 
ακόλουθα: 

Το εν λόγω κτήριο ενοικιάστηκε από την ΥΚΕ την 1.11.2011 για περίοδο επτά ετών, 
δηλαδή μέχρι τις 31.10.2018, με δικαίωμα ανανέωσης για μια διετία. 

Στις 28.6.2016, ο ΚΦΣΚΥ αποφάσισε να εγκρίνει την παραμονή του Τοπικού 
Γραφείου ΥΚΕ Λακατάμιας στο πιο πάνω κτήριο, μέχρι την ημερομηνία λήξης της 
σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 30.10.2018. Παράλληλα, ο ΚΦΣΚΥ αποφάσισε να 
παραχωρήσει έγκριση στην ΥΚΕ για μεταστέγαση του εν λόγω Τοπικού Γραφείου σε 
άλλο κτήριο με τη διαδικασία προκήρυξης Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος 
(ΠΔΕ). 

Ενόψει των πιο πάνω, ζητήσαμε όπως πληροφορήσει την Υπηρεσία μας για τις 
ενέργειες της ΥΚΕ για μεταστέγαση του Τοπικού Γραφείου Λακατάμιας, δεδομένου 
ότι η υφιστάμενη σύμβαση έληγε στις 30.10.2018. 

Στις 12.7.2017, η Διευθύντρια ΥΚΕ μας πληροφόρησε ότι είχε εγκρίνει τη σύσταση 
τριμελούς επιτροπής, η οποία θα συναντήσει τον Ιδιοκτήτη του κτηρίου για να του 
διαβιβάσει την απόφαση του ΚΦΣΚΥ που λήφθηκε στις 28.6.2016 για τη 
μεταστέγαση του Τοπικού Γραφείου Λακατάμιας με τη λήξη του ενοικιαστήριου 
συμβολαίου στις 30.10.2018, λόγω της άρνησης του για μείωση του ενοικίου. 

Τέλος, μας πληροφόρησε ότι έχει ήδη περιληφθεί πρόνοια στον προϋπολογισμό του 
2018 για τη δαπάνη σχετικού ποσού για μετακόμιση του Τοπικού Γραφείου 
Λακατάμιας σε άλλο κτήριο. 

Τον Δεκέμβριο 2017, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΕΠΚΑ μας πληροφόρησε ότι δεν 
είχε οποιοδήποτε σχόλιο αναφορικά με το περιεχόμενο της έκθεσης μας. 

Μέχρι τις 31.12.2018, η ΥΚΕ δεν είχε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για 
προκήρυξη ΠΔΕ, με σκοπό τη μεταστέγαση του Τοπικού Γραφείου Λακατάμιας σε 
άλλο κτήριο, παρά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας. 

Ως αποτέλεσμα, το εν λόγω Γραφείο εξακολουθεί να στεγάζεται στο συγκεκριμένο 
κτήριο, χωρίς να υφίσταται εν ισχύ ενοικιαστήριο συμβόλαιο, το οποίο σημειώνεται 
έχει ήδη λήξει από τις 30.10.2018. 

Σύσταση: Τα αρμόδια όργανα του Κράτους θα πρέπει να ακολουθούν τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν ενοικιάσεις κτηρίων 
και να προβαίνουν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες, για διασφάλιση των 
συμφερόντων του δημοσίου.  

 

 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΟ/01/2019 

 

135 
 

3.20 Ενοικίαση κτηρίου για στέγαση του Επαρχιακού Γραφείου Εργασίας 
Λευκωσίας στην οδό Μουσείου στη Λευκωσία.  

Τον Ιούνιο 2017, με επιστολή μας προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ), ζητήσαμε όπως στα 
πλαίσια έρευνας που διεξαγόταν από την Υπηρεσία μας για τη διαδικασία που 
ακολουθήθηκε για την ενοικίαση του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται το Επαρχιακό 
Γραφείο Εργασίας Λευκωσίας στην οδό Μουσείου στη Λευκωσία, αποστείλει στην 
Υπηρεσία μας όλα τα σχετικά με το θέμα έγγραφα/αλληλογραφία. 

Τον Αύγουστο 2017, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΕΠΚΑ υπέβαλε στην Υπηρεσία μας 
τα σχετικά με το θέμα έγγραφα, τα οποία όπως μας πληροφόρησε του είχε 
αποστείλει  – κατόπιν οδηγιών του – ο Διευθυντής Τμήματος Εργασίας (ΤΕ).  

Κατόπιν μελέτης των πιο πάνω εγγράφων, τον Σεπτέμβριο 2017, με νέα επιστολή 
μας προς τον Γενικό Διευθυντή του ΥΕΠΚΑ, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα:  

Η περίοδος ενοικίασης του συγκεκριμένου κτηρίου είχε λήξει στις 20.3.2017. Ως εκ 
τούτου, ζητήσαμε όπως μας πληροφορήσει για τις ενέργειες στις οποίες είχε προβεί, 
είτε για την ανανέωση του ενοικιαστηρίου συμβολαίου του εν λόγω κτηρίου, είτε για 
τη μεταστέγαση του Επαρχιακού Γραφείου Εργασίας Λευκωσίας σε άλλο κατάλληλο 
κτήριο. 

Τέλος, ζητήσαμε όπως μας πληροφορήσει τα ακόλουθα:  

(i) Κατά πόσο το συγκεκριμένο κτήριο διαθέτει Πιστοποιητικό Έγκρισης. 

(ii) Τον αριθμό των ατόμων που εργάζονται στο εν λόγω Γραφείο. 

(iii) Τον αριθμό των χώρων στάθμευσης που παραχωρήθηκαν στο εν λόγω 
Γραφείο, σημειώνοντας ότι στο Έγγραφο Ανάληψης Υποχρέωσης που 
υπογράφηκε με τον Ιδιοκτήτη του κτηρίου στις 2.3.2007, και το οποίο 
αποτελούσε μέρος του ενοικιαστηρίου συμβολαίου που υπογράφηκε στις 
22.6.2007, αναφέρεται ότι θα παραχωρηθούν 6 χώροι στάθμευσης. 

(iv) Κατά πόσο οι υφιστάμενοι σήμερα χώροι στάθμευσης είναι ικανοποιητικοί, τόσο 
για το προσωπικό όσο και για τους πολίτες που επισκέπτονται το Γραφείο.  

Τον Οκτώβριο 2017, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΕΠΚΑ, με επιστολή του προς την 
Υπηρεσία μας, επισύναψε επιστολή του Διευθυντή ΤΕ ημερ. 28.9.2017, στην οποία 
αναφέρονταν – μεταξύ άλλων – τα ακόλουθα: 

 Στις 6.7.2017, το ΤΕ με επιστολή του προς τον Κεντρικό Φορέα Στέγασης 
Κρατικών Υπηρεσιών (ΚΦΣΚΥ) είχε ζητήσει την έγκριση του για ανανέωση της 
σύμβασης ενοικίασης. 

 Ο Ιδιοκτήτης είχε υποβάλει στο Τμήμα Πιστοποιητικό Εγγραφής Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας και, ως εκ τούτου, το Τμήμα συμπεραίνει ότι το εν λόγω κτήριο 
διαθέτει Πιστοποιητικό Έγκρισης. 

 Στο συγκεκριμένο Γραφείο εργάζονται 17 άτομα. 

 Ο αριθμός των χώρων στάθμευσης που παραχωρήθηκαν από τον Ιδιοκτήτη 
ήταν σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ). 

 Οι εν λόγω χώροι στάθμευσης δεν είναι ικανοποιητικοί, τόσο για το προσωπικό 
όσο και για τους επισκέπτες του Γραφείου.  
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Στις 12.9.2017, ο ΚΦΣΚΥ ενημέρωσε το Διευθυντή του ΤΕ ότι ενέκρινε την ανανέωση 
της πιο πάνω σύμβασης ενοικίασης μέχρι τις 30.6.2018. 

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι η επιστολή/αίτημα του 
Διευθυντή του ΤΕ προς τον ΚΦΣΚΥ για έγκριση ανανέωσης της σύμβασης 
ενοικίασης, στάληκε 3,5 μήνες μετά τη λήξη της περιόδου ενοικίασης. Επίσης, 
παρατηρήσαμε ότι είχε ζητηθεί η ανανέωση της σύμβασης, παρά το γεγονός ότι το 
συγκεκριμένο κτήριο κρίνεται ότι δεν ικανοποιεί τις ανάγκες σε χώρους στάθμευσης, 
τόσο του προσωπικού του Τμήματος όσο και των επισκεπτών. 

Τον Δεκέμβριο 2017, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΕΠΚΑ μας πληροφόρησε ότι δεν 
είχε οποιοδήποτε σχόλιο αναφορικά με το περιεχόμενο της έκθεσης μας. 

Στις 12.9.2018, δηλαδή 2,5 μήνες μετά τη λήξη της ημερομηνίας ανανέωσης του 
ενοικιαστήριου συμβολαίου (30.6.2018), ο Διευθυντής του ΤΕ με επιστολή του προς 
το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΟ), ζήτησε την ανανέωση της 
πιο πάνω σύμβασης ενοικίασης για ακόμα δύο χρόνια.  

Στις 19.12.2018, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ με απαντητική επιστολή του προς το 
Διευθυντή του ΤΕ, τον πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι με βάση τη νέα διαδικασία 
που εφαρμόζεται από τις 2.1.2018 για την ενοικίαση κτηρίων από το Κράτος, το ΤΕ 
θα πρέπει να αποταθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) για 
εκτίμηση της λογικότητας του ύψους του ενοικίου. Στη συνέχεια, το ΥΟ  αφού λάβει 
υπόψη του την εν λόγω εκτίμηση του ΤΚΧ, θα αξιολογήσει το σχετικό αίτημα του ΤΕ 
σε συνεργασία με το ΤΔΕ. 

Λόγω των μη έγκαιρων ενεργειών του ΤΕ για εξασφάλιση των απαραίτητων 
εγκρίσεων, το εν λόγω Γραφείο εξακολουθεί να στεγάζεται στο συγκεκριμένο κτήριο, 
χωρίς να υφίσταται εν ισχύ ενοικιαστήριο συμβόλαιο, το οποίο σημειώνεται έχει ήδη 
λήξει από τις 30.06.2018. 

Σύσταση: Τα αρμόδια όργανα του Κράτους θα πρέπει να ακολουθούν τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν ενοικιάσεις κτηρίων 
και να προβαίνουν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες, για διασφάλιση των 
συμφερόντων του δημοσίου.  
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3.21 Ενοικίαση κτηρίου για στέγαση των Υπηρεσιών του Επαρχιακού 
Γραφείου Τμήματος Οδικών Μεταφορών Λάρνακας. 

Στις 24.7.2017, με επιστολή μας προς τον Διευθυντή του Τμήματος Οδικών 
Μεταφορών (ΤΟΜ), παρατηρήσαμε τα ακόλουθα:  

Στις 11.5.2006, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών με επιστολή του 
προς τον Αν. Διευθυντή του ΤΟΜ ενέκρινε την ενοικίαση κτηρίου εμβαδού 2.287τ.μ. 
στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του 
Επαρχιακού Γραφείου ΤΟΜ Λάρνακας, έναντι μηνιαίου ενοικίου £7.700 (€13.156,23), 
με βάση την εισήγηση της Επαρχιακής Επιτροπής Καθορισμού Ενοικίων Λάρνακας 
που λήφθηκε σε συνεδρία της στις 6.4.2006 (ήταν τότε το αρμόδιο όργανο για τις 
ενοικιάσεις κτηρίων για κάλυψη των αναγκών του δημοσίου). 

Την 1.6.2006, υπογράφηκε η σύμβαση ενοικίασης μεταξύ του Αν. Διευθυντή του 
ΤΟΜ και του Ιδιοκτήτη του εν λόγω κτηρίου. Η σύμβαση ενοικίασης συμφωνήθηκε να 
αρχίζει την 1.8.2006 και να έχει διάρκεια 3 χρόνια, με δικαίωμα του ενοικιαστή για 
ανανέωση της πιο πάνω περιόδου για 2 διετίες.  

Στη σύμβαση περιλήφθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία έναρξης 
της ενοικίασης ήταν δυνατό να μετακινηθεί, στην περίπτωση που η παράδοση του 
κτηρίου δεν θα πραγματοποιείτο την 1.8.2006, με ανάλογη μετακίνηση και της 
ημερομηνίας λήξης της σύμβασης. Τελικά, λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση 
διαφόρων εργασιών στο κτήριο, η ημερομηνία έναρξης της ενοικίασης μετατέθηκε για 
την 1.3.2007 και η ημερομηνία λήξης για την 28.2.2010.  

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης, το μηνιαίο ενοίκιο ανερχόταν σε £7.700 για 
τα πρώτα 3 χρόνια, ενώ για τις επόμενες 2 διετίες θα αυξανόταν κατά 7% κάθε διετία. 

Με τη λήξη της αρχικής περιόδου ενοικίασης, η σύμβαση ανανεώθηκε για την πρώτη 
διετία και στη συνέχεια για τη δεύτερη, με την προβλεπόμενη αύξηση του μηνιαίου 
ενοικίου (7%). Ως εκ τούτου, το μηνιαίο ενοίκιο για τη δεύτερη διετία ανήλθε σε 
€15.062.  

Στις 4.4.2012, σε συνεδρία της Επιτροπής που συστάθηκε – κατόπιν της Απόφασης 
του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 14.12.2011 – για επαναδιαπραγμάτευση των ενοικίων 
των κτηρίων που ενοικίαζε το δημόσιο, με σκοπό τη μείωση τους, αποφασίστηκε να 
προταθεί στον Ιδιοκτήτη του κτηρίου, μείωση του μηνιαίου ενοικίου – από €15.062 – 
στις €11.000, για την περίοδο από 28.4.2013 μέχρι 27.4.2016.  

Τελικά, σε νέα συνεδρία της πιο πάνω Επιτροπής που έγινε στις 4.4.2013, 
συμφωνήθηκε όπως γίνει αποδεκτή, πρόταση του Ιδιοκτήτη για μείωση του μηνιαίου 
ενοικίου σε €12.800, για την ίδια περίοδο. 

Στις 30.5.2013, υπογράφηκε συμπληρωματική συμφωνία ενοικίασης μεταξύ του 
Διευθυντή του ΤΟΜ και του Ιδιοκτήτη του κτηρίου, σύμφωνα με την οποία η περίοδος 
ενοικίασης θα συνέχιζε για ακόμα 3 χρόνια, από την 1.6.2013 μέχρι την 31.5.2016, με 
μηνιαίο ενοίκιο €12.800. 

Στις 20.4.2016, δηλαδή 41 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, ο 
Διευθυντής του ΤΟΜ με επιστολή του ζήτησε από τον Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων (ΥΜΕΕ), έγκριση για συνέχιση της 
ενοικίασης του εν λόγω κτηρίου. 

Στις 16.9.2016, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΜΕΕ πληροφόρησε τον Διευθυντή του 
ΤΟΜ, ότι ο Κεντρικός Φορέας Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών (ΚΦΣΚΥ), που είχε 
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στο μεταξύ αντικαταστήσει την Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων, ενέκρινε την 
παράταση της πιο πάνω σύμβασης, από την 1.6.2016 μέχρι την 31.12.2016 (για 7 
μήνες).  

Στις 6.12.2016 και 9.2.2017, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΜΕΕ πληροφόρησε τον 
Διευθυντή του ΤΟΜ, ότι ο ΚΦΣΚΥ ενέκρινε νέα παράταση της περιόδου ενοικίασης του 
εν λόγω κτηρίου, μέχρι την 31.1.2017 και 31.3.2017 αντίστοιχα. 

Στις 9.5.2017, ο Διευθυντής του ΤΟΜ ενημέρωσε τον Γενικό Διευθυντή του ΥΜΕΕ, 
ότι η πιο πάνω σύμβαση ενοικίασης είχε λήξει από τις 31.3.2017 και, ενόψει του 
γεγονότος ότι το εν λόγω κτήριο δεν διέθετε Πιστοποιητικό Έγκρισης, ζήτησε οδηγίες 
για χειρισμό του θέματος. 

Ενόψει των πιο πάνω, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα:  

Το ΤΟΜ, παρόλο ότι το εν λόγω κτήριο δεν διαθέτει Πιστοποιητικό Έγκρισης, 
εξακολουθεί να το χρησιμοποιεί, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10(1) και 
10(2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφ. 96) και, ενώ μάλιστα είχε 
λήξει η περίοδος ενοικίασης του από τις 31.3.2017. 

Ταυτόχρονα, ζητήσαμε από τον Διευθυντή του ΤΟΜ να μας πληροφορήσει τους 
λόγους για τους οποίους δεν είχαν γίνει έγκαιρα οι απαραίτητες ενέργειες για 
εξεύρεση άλλου κατάλληλου κτηρίου, δεδομένου ότι η σύμβαση ενοικίασης του 
συγκεκριμένου κτηρίου είχε λήξει από τις 31.3.2017, ενώ το κτήριο εξακολουθούσε να 
χρησιμοποιείται, παρόλο ότι δεν διέθετε Πιστοποιητικό Έγκρισης.  

Περαιτέρω, παρατηρήσαμε ότι το προηγούμενο αίτημα του ΤΟΜ για παράταση της 
ενοικίασης του εν λόγω κτηρίου είχε υποβληθεί καθυστερημένα, μη αφήνοντας 
εναλλακτική επιλογή για εξεύρεση άλλου κατάλληλου κτηρίου, εφόσον η παράταση 
της ενοικίασης ζητήθηκε 6 περίπου εβδομάδες πριν τη λήξη της σύμβασης.  
Υποδείξαμε επίσης τη μεγάλη καθυστέρηση του ΚΦΣΚΥ να απαντήσει στο αίτημα 
του ΤΟΜ για παράταση της πιο πάνω σύμβασης ενοικίασης (5 μήνες περίπου), με 
αποτέλεσμα η σχετική έγκριση να δοθεί 3½ μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της 
σύμβασης. 

Τέλος, ζητήσαμε όπως μας πληροφορήσει για τα μέτρα/ενέργειες που είχε λάβει/ 
προβεί, για εξεύρεση κατάλληλου κτηρίου. 

Τον Αύγουστο 2017, ο Διευθυντής του ΤΟΜ μάς πληροφόρησε ότι το Υπουργικό 
Συμβούλιο, σε συνεδρία του στις 17.3.2017, αποφάσισε – μεταξύ άλλων – τη 
μετατροπή μέρους των εγκαταστάσεων του Γραφείου του ΤΟΜ, σε Κέντρο 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη.  

Σύσταση: Τα αρμόδια όργανα του Κράτους, καθώς και τα Τμήματα/Υπηρεσίας του 
δημοσίου, θα πρέπει αφενός να ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες στα 
θέματα που αφορούν ενοικιάσεις κτηρίων και, αφετέρου, να προβαίνουν έγκαιρα στις 
απαραίτητες ενέργειες, για διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου.  
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3.22 Στέγαση των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας 
στο Κτήριο Alpha Business Centre στην Οδό Πινδάρου 27 στη Λευκωσία. 

Στις 5.6.2007, υπογράφηκε σύμβαση ενοικίασης μεταξύ του Διευθυντή του Τμήματος 
Πολιτικής Αεροπορίας (ΤΠΑ) και εκπροσώπου της εταιρείας S.O.E.C. Development 
Ltd (Ιδιοκτήτης) για την ενοικίαση του 4ου, 5ου και μισού 1ου ορόφου - συνολικού 
εμβαδού 2.122τ.μ.- του κτηρίου Alpha Business Centre στην οδό Πινδάρου 27 στη 
Λευκωσία, για στέγαση των Κεντρικών Γραφείων του ΤΠΑ.  

Στη σύμβαση ενοικίασης προβλέπετο όπως η έναρξη ενοικίασης αρχίσει την 
1.1.2007, με ημερομηνία λήξης την 31.12.2009. Προβλέπετο, επίσης, δικαίωμα 
ανανέωσης της διάρκειας ενοικίασης για τρεις επιπλέον διετίες. Το ενοίκιο 
καθορίστηκε σε 10.291,70ΛΚ, δηλαδή 4,85ΛΚ/τ.μ. (€8,29/τ.μ.), το οποίο θα παρέμενε 
σταθερό τα πρώτα δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι την 31.12.2008, ενώ στη συνέχεια θα 
παραχωρείτο αύξηση 5% ετησίως για τα επόμενα εφτά χρόνια. 

Με την υπογραφή της συμφωνίας παραχωρήθηκαν στο ΤΠΑ δωρεάν 35 χώροι 
στάθμευσης στο τρίτο υπόγειο χώρο στάθμευσης του κτηρίου. 

Στις 18.12.2009 και στις 30.11.2011, συμφωνήθηκε μεταξύ των μερών η πρώτη και 
δεύτερη διετής ανανέωση της σύμβασης ενοικίασης, μέχρι την 31.12.2011 και 
31.12.2013 αντίστοιχα. 

Στις 18.4.2013, ο Αν. Διευθυντής του ΤΠΑ πληροφόρησε τον Ιδιοκτήτη ότι, λόγω της 
οικονομικής κρίσης, καθώς και της μείωσης του προσωπικού των Κεντρικών 
Γραφείων, το Τμήμα του αποφάσισε όπως από την 1.6.2013, προχωρήσει σε 
αποδέσμευση του μισού 1ου ορόφου του κτηρίου. Όσον αφορά το ενοίκιο, τον 
πληροφόρησε ότι αυτό θα διαμορφωθεί ανάλογα, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα που 
θα παραμείνουν υπό ενοικίαση (4ος και 5ος όροφος). 

Τελικά, η αποδέσμευση του πιο πάνω χώρου έγινε στις 8.7.2013. Το εμβαδό που 
παρέμεινε υπό ενοικίαση καθορίστηκε σε 1.745τ.μ. και το μηνιαίο ενοίκιο σε 
€17.954,30 (€10,29/τ.μ.), δηλ. 25% αύξηση από το αρχικό ενοίκιο του 2007. 

Στις 17.1.2014, συμφωνήθηκε μεταξύ των μερών η τρίτη και τελευταία διετής 
ανανέωση της σύμβασης ενοικίασης μέχρι την 31.12.2015. 

Στις 28.8.2015, ο Αν. Διευθυντής του ΤΠΑ ζήτησε από τον Πρόεδρο του Κεντρικού 
Φορέα Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών (ΚΦΣΚΥ) όπως ο ΚΦΣΚΥ παραχωρήσει 
έγκριση για ανανέωση της σύμβασης ενοικίασης για ακόμα ένα έτος μέχρι την 
31.12.2016. Παράλληλα ζήτησε έγκριση για μεταστέγαση των Κεντρικών Γραφείων 
του ΤΠΑ σε νέο κτήριο. Η έγκριση για τα πιο πάνω δόθηκε από το ΚΦΣΚΥ στις 
7.12.2015. 

Στις 21.1.2016, υπογράφηκε νέα σύμβαση ενοικίασης μεταξύ του Αν. Διευθυντή του 
ΤΠΑ και εκπροσώπου του Ιδιοκτήτη για συνέχιση της ενοικίασης του 4ου και 5ου 
ορόφου του κτηρίου - συνολικού εμβαδού 1.745τ.μ.- για την περίοδο από 1.1.2016 
μέχρι την 31.12.2016, έναντι μηνιαίου ενοικίου €17.954,30 (€10,29/τ.μ.). 

Στην πιο πάνω σύμβαση περιλήφθηκε, η δωρεάν παραχώρηση 27 χώρων 
στάθμευσης, αντί 35 που ήταν προηγουμένως. Ωστόσο, λόγω και της μείωσης του 
εμβαδού από 2.122τ.μ. σε 1.745τ.μ., οι δωρεάν χώροι στάθμευσης θα έπρεπε κατ’ 
αναλογία να είναι 29. Παραχωρήθηκαν επίσης 27 επιπλέον στεγασμένοι χώροι 
στάθμευσης, έναντι μηνιαίου ενοικίου €1.000. Δηλαδή οι συνολικοί χώροι 
στάθμευσης που θα ήταν στη διάθεση του ΤΠΑ ήταν 54 και το συνολικό ενοίκιο 
€18.954,30. 
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Στις 18.6.2016, το ΤΠΑ δημοσίευσε στον ημερήσιο τύπο Πρόσκληση Δήλωσης 
Ενδιαφέροντος (ΠΔΕ) για ενοικίαση κτηρίου για τη στέγαση των Κεντρικών Γραφείων 
του ΤΠΑ. Ως ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων καθορίστηκε η 29.7.2016. 

Στην εν λόγω ΠΔΕ περιλήφθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

• Το κτήριο θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση (ακτίνα) το μέγιστο 3χμ. από το 
Προεδρικό Μέγαρο. 

• Να έχει συνολικό εμβαδόν 1.980τ.μ. περίπου με απόκλιση ± 10% (εμβαδό 
γραφειακών χώρων 1.920τ.μ. και εμβαδό αποθηκών 60τ.μ.). 

• Η περίοδος ενοικίασης να μην υπερβαίνει τα πέντε έτη, με δικαίωμα ανανέωσης 
για άλλες δύο περιόδους των δύο ετών, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο, αν 
τα δύο μέρη συμφωνήσουν να γίνει διαπραγμάτευση για μακροχρόνια ενοικίαση, 
ενοικιαγορά ή αγορά του κτηρίου. 

• Το κτήριο να είναι διαθέσιμο την 1.12.2016. 

• Το κτήριο να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες κατά Νόμο άδειες. 

• Το κτήριο να έχει κατασκευαστεί το έτος 2000 ή μεταγενέστερα. 

• Το κτήριο θα πρέπει να διαθέτει 80 χώρους στάθμευσης, εκ των οποίων οι 15 να 
είναι καλυμμένοι, καθώς και τέσσερις χώρους στάθμευσης επισκεπτών, εκ των 
οποίων ένας τουλάχιστον χώρος να είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Στις 29.7.2016, υποβλήθηκαν συνολικά δύο Δηλώσεις Ενδιαφέροντος ως ακολούθως: 

• Κτήριο Alpha Business Center (υφιστάμενο κτήριο). 

• Κτήριο Nicosia City Centre Commercial Property. 

Στις 10.8.2016, ο Αν. Διευθυντής του ΤΠΑ πληροφόρησε τον Πρόεδρο του ΚΦΣΚΥ 
ότι, με βάση την αξιολόγηση που έγινε από Επιτροπή Αξιολόγηση του ΤΠΑ, 
διαπιστώθηκε ότι το κτήριο Nicosia City Centre δεν πληρούσε τις 
προϋποθέσεις/κριτήρια της ΠΔΕ, αφού είχε κατασκευαστεί το 1997, και ότι από 
επιτόπια επίσκεψη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο εν λόγω κτήριο, διαπιστώθηκε 
ότι για κάλυψη των αναγκών του ΤΠΑ, θα απαιτείτο ριζική διαμόρφωση των χώρων 
και αγορά πρόσθετου εξοπλισμού, ενώ ο χώρος στάθμευσης ήταν απομακρυσμένος 
από το κτήριο. 

Για το εν λόγω κτήριο, ο Ιδιοκτήτης είχε ζητήσει μηνιαίο ενοίκιο €10,50/τ.μ. νοουμένου 
ότι θα εκτελούσε ο ίδιος εργασίες διαρρύθμισης των χώρων με βάση τις απαιτήσεις 
της ΠΔΕ, ενώ είχε προτείνει και εναλλακτική λύση για μηνιαίο ενοίκιο €5,00/τ.μ. στη 
περίπτωση που το κτήριο θα επιλέγετο να ενοικιαστεί ως είχε στην υφιστάμενη 
κατάστασή του. 

Τελικά, ο Αν. Διευθυντής του ΤΠΑ ζήτησε από το ΚΦΣΚΥ όπως εξετάσει εισήγηση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης για παραμονή του ΤΠΑ στο υφιστάμενο κτήριο, έναντι 
μηνιαίου ενοικίου €9,78, μειωμένο δηλαδή κατά 5% από το προηγούμενο ενοίκιο 
(€10,29/τ.μ.). 

Στις 14.10.2016, ο ΚΦΣΚΥ πληροφόρησε τον Αν. Διευθυντή του ΤΠΑ ότι αποφάσισε 
να παραχωρήσει έγκριση για ανανέωση της σύμβασης ενοικίασης του εν λόγω 
κτηρίου για περίοδο τριών ετών από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2019, με δυνατότητα 
παράτασης για δύο περιόδους των δύο ετών, αναφέροντας επίσης ότι «νοείται πριν 
την ανανέωση της περιόδου ενοικίασης θα προηγηθεί διαπραγμάτευση για μείωση 
του ενοικίου», το οποίο να υποβληθεί στο ΚΦΣΚΥ για τελική έγκριση. Παράλληλα, ο 
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Ιδιοκτήτης θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για διευθέτηση του 
θέματος μη επαρκούς εξαερισμού του κτηρίου. Ο ΚΦΣΚΥ απέστειλε επίσης στο ΤΠΑ 
Προσχέδιο Πρότυπου Συμβολαίου για χρήση από το ΤΠΑ ως ενοικιαστήριο έγγραφο. 

Στις 22.11.2016, η Διευθύντρια του ΤΠΑ ενημέρωσε τον ΚΦΣΚΥ ότι μετά από σχετική 
διαπραγμάτευση με τον εκπρόσωπο του Ιδιοκτήτη που έγινε στις 2.11.2016 στα 
Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΑ, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί περαιτέρω μείωση του 
ενοικίου πέραν του ποσοστού 5%, επί του υφιστάμενου ενοικίου (€10,29/τ.μ.) που 
είχε προτείνει με την υποβολή της Δήλωσης Ενδιαφέροντος και, ζήτησε όπως ο 
ΚΦΣΚΥ παραχωρήσει την τελική έγκριση του για ανανέωση της σύμβασης 
ενοικίασης. Σημειώνεται εδώ ότι η φράση «περαιτέρω μείωση» που 
χρησιμοποιήθηκε, είναι ατυχής, εφόσον στην ουσία, ουδεμία μείωση έγινε στην τιμή 
της προσφοράς που υποβλήθηκε (η μείωση του 5% προκύπτει από τη σύγκριση με 
την προηγούμενη τιμή της σύμβασης). 

Στις 21.2.2017, η Διευθύντρια του ΤΠΑ απέστειλε στον ΚΦΣΚΥ το Πιστοποιητικό 
Έγκρισης του εν λόγω κτηρίου. 

Από τη διερεύνηση του θέματος η Υπηρεσία μας παρατήρησε τα ακόλουθα: 

Η υπογραφή της νέας σύμβασης που έγινε στις 21.1.2016, για την περίοδο από 
1.1.2016 μέχρι 31.12.2016, έγινε χωρίς να επιτευχθεί μείωση της τιμής όπως 
προνοούσε η σχετική Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. 1443, ημερ. 
23.1.2012, η οποία εκδόθηκε μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου σε συνεδρία του, που έγινε στις 14.12.2011. Επίσης, η τρίτη διετής 
ανανέωση (1.1.2014 – 31.12.2015) έγινε χωρίς να επιτευχθεί μείωση του ενοικίου, 
αφού ο Ιδιοκτήτης δεν αποδέχθηκε την πρόταση του ΤΠΑ για ενοίκιο €17.000/μήνα 
από την 1.3.2013 για 2 χρόνια (σύμφωνα με την πιο πάνω Εγκύκλιο). Παρόλο ότι το 
Τμήμα Κτηματολογίου έκρινε πολύ ψηλή την τιμή που ζητούσε ο Ιδιοκτήτης εντούτοις 
το ΤΠΑ την αποδέχθηκε με την πρόνοια να μην επιβληθεί η προβλεπόμενη αύξηση 
του 5%.  

Η συμφωνία για επέκταση της σύμβασης ενοικίασης από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016, 
υπογράφηκε από εκπρόσωπο της εταιρείας S.O.E.C. Development Ltd χωρίς να 
αναφέρεται το όνομα και ο τίτλος του και χωρίς να συνοδεύεται με σχετικό 
πληρεξούσιο του Ιδιοκτήτη.  

Η Δήλωση Ενδιαφέροντος που υπέβαλε ο Ιδιοκτήτης, υπογράφεται από τον 
Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας S.O.E.C. Development Ltd χωρίς να συνοδεύεται 
με σχετικό πληρεξούσιο του Ιδιοκτήτη. 

Σύμφωνα με την ΠΔΕ, το κτήριο θα πρέπει να διαθέτει 80 χώρους στάθμευσης, εκ 
των οποίων οι 15 να είναι καλυμμένοι, καθώς και τέσσερις χώρους στάθμευσης 
επισκεπτών εκ των οποίων ένας τουλάχιστον χώρος στάθμευσης να είναι για άτομα 
με ειδικές ανάγκες. 

Στη συμφωνία που υπογράφτηκε στις 21.1.2016 για συνέχιση της σύμβασης 
ενοικίασης μέχρι τις 31.12.2016, περιλήφθηκε πρόνοια για δωρεάν παραχώρηση 27 
χώρων στάθμευσης, καθώς και άλλων 27 επιπλέον χώρων στάθμευσης έναντι 
μηνιαίου ενοικίου €1.000, δηλαδή σύνολο 54 χώρους στάθμευσης. 

Στις 14.10.2016, ο ΚΦΣΚΥ ενέκρινε την ανανέωση της πιο πάνω σύμβασης 
ενοικίασης του συγκεκριμένου κτηρίου στη βάση της προκήρυξης διαγωνισμού που 
είχε προηγηθεί, για περίοδο τριών ετών, από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2019, παρά το 
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γεγονός ότι αυτό δεν πληροί βασικό όρο της ΠΔΕ σε σχέση με τους χώρους 
στάθμευσης (54 χώροι στάθμευσης αντί 84). 

Με την χρέωση των 27 χώρων στάθμευσης έναντι μηνιαίου ενοικίου €1.000 (€1.000 
÷ 1.745τ.μ. = €0,57/τ.μ.) το συνολικό ενοίκιο ανερχόταν μέχρι τις 31.12.2016 σε 
10,86/τ.μ. (€10,29+€0,57=€10,86/τ.μ.). 

Το συνολικό ενοίκιο που εγκρίθηκε για τη νέα περίοδο από 1.1.2017 μέχρι 
31.12.2019 θα είναι €10,35/τ.μ., περιλαμβανομένου του ενοικίου για τους χώρους 
στάθμευσης (€9,78 + €0,57 = €10,35/τ.μ.).  

Η έγκριση του ΚΦΣΚΥ, ημερ. 14.10.2016, για ανανέωση της σύμβασης ενοικίασης, 
δόθηκε νοουμένου ότι θα επιτευχθεί μείωση του ενοικίου, μετά από 
διαπραγματεύσεις με τον Ιδιοκτήτη, κάτι το οποίο δεν επιτεύχθηκε, ωστόσο η 
σύμβαση ανανεώθηκε. 

Για το κτήριο μεταστέγασης του Υπουργείου Άμυνας, το οποίο είναι καινούργιο, 
σύγχρονο, με ψηλά μέτρα ασφαλείας, και αυξημένες απαιτήσεις για τον Ιδιοκτήτη, και 
υψηλής κατηγορίας (Α) ενεργειακής απόδοσης, συμφωνήθηκε μηνιαίο ενοίκιο 
γραφειακών χώρων €10,00/τ.μ., ενώ το προτεινόμενο μηνιαίο ενοίκιο του κτηρίου του 
ΤΠΑ, το οποίο είναι παλαιό (πέραν των 10 ετών), χωρίς Πιστοποιητικό Ενεργειακής 
Απόδοσης, ανέρχεται στα €10,35/τ.μ. 

Ο Ιδιοκτήτης, δεν έχει υποβάλει με τη Δήλωση Ενδιαφέροντος στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο κτήριο πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 
3 της ΠΔΕ, όσον αφορά την λειτουργία του συστήματος πυρασφάλειας και 
πυρανίχνευσης, του συστήματος συναγερμού, καθώς και του κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, καθώς επίσης και το Πιστοποιητικό 
Ενεργειακής Απόδοσης του κτηρίου. 

Στις ανανεώσεις των συμβάσεων ενοικίασης που έχουν γίνει, δεν γίνεται αναφορά 
του ύψους νέου ενοικίου. 

Στο προσχέδιο Πρότυπου Συμβολαίου δεν περιλήφθηκε η πρόνοια της ΠΔΕ που 
αναφέρει ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο, αν τα δύο μέρη συμφωνήσουν να γίνει 
διαπραγμάτευση για μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά του κτηρίου. 

Οι πιο πάνω παρατηρήσεις μας τέθηκαν υπόψη του Προέδρου του ΚΦΣΚΥ και της 
Διευθύντριας του ΤΠΑ για τυχόν σχόλια τους. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 
Πρόεδρος του ΚΦΣΚΥ, σχολιάζοντας τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας, μάς 
πληροφόρησε τα ακόλουθα:  

• Ο κύριος λόγος της υποβολής του αιτήματος του ΤΠΑ για μεταστέγαση των 
Κεντρικών Γραφείων ήταν τα παράπονα μερίδας του προσωπικού του ΤΠΑ όσον 
αφορά τον εξαερισμό του κτηρίου.  

• Η έγκριση του ΚΦΣΚΥ για ανανέωση της σύμβασης ενοικίασης μέχρι τις 
31.12.2016, παραχωρήθηκε στο ΤΠΑ, ώστε να δοθεί χρόνος για υλοποίηση της 
απόφασης για μεταστέγαση. 

• Ο ΚΦΣΚΥ παραχώρησε έγκριση για υπογραφή νέας σύμβασης ενοικίασης με τον 
Ιδιοκτήτη του υφιστάμενου κτηρίου, με βάση την εισήγηση του Αν. Διευθυντή του 
ΤΠΑ, νοουμένου ότι θα προηγηθεί διαπραγμάτευση με τον Ιδιοκτήτη για μείωση 
του ενοικίου. Επίσης, ο Ιδιοκτήτης θα εκτελέσει τις εργασίες που απαιτούνται για 
διευθέτηση του θέματος του εξαερισμού του κτηρίου. 
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• Όσον αφορά το θέμα των χώρων στάθμευσης, ο Πρόεδρος του ΚΦΣΚΥ θεωρεί 
ότι σε κάθε ΠΔΕ τα ενδιαφερόμενα Τμήματα προδιαγράφουν τον επιθυμητό 
αριθμό χώρων στάθμευσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν πάντοτε 
διαθέσιμα τέτοια κτήρια.  

• Όσον αφορά τη συμπερίληψη στο προσχέδιο Πρότυπου Συμβολαίου της 
πρόνοιας της ΠΔΕ, για το ενδεχόμενο εάν τα δύο μέρη συμφωνήσουν να γίνει 
διαπραγμάτευση για μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά του κτηρίου, ο 
Πρόεδρος του ΚΦΣΚΥ εξέφρασε την άποψη ότι το συγκεκριμένο κτήριο δεν 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ενοικιαγορά. 

• Η τελική έγκριση του ΚΦΣΚΥ για την υπογραφή της νέας σύμβασης θα τεθεί 
ενώπιον του ΚΦΣΚΥ σε προσεχή συνεδρία του, λαμβάνοντας υπόψη το 
αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης για μείωση του ενοικίου, την συμφωνία του 
Ιδιοκτήτη για εκτέλεση των εργασιών για εξαερισμό του κτηρίου, καθώς και την 
έκδοση του Πιστοποιητικού Έγκρισης. 

Η Διευθύντρια του ΤΠΑ, σχολιάζοντας τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας, μας 
πληροφόρησε τα ακόλουθα: 

(i) Στις 12.2.2013, πριν την τρίτη διετή ανανέωση της σύμβασης, 
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών συνεδρία μεταξύ εξουσιοδοτημένων 
Λειτουργών του ΤΠΑ και εκπροσώπου του Ιδιοκτήτη για μείωση του ενοικίου, από 
€22.442/μήνα που ήταν το 2013, σε €17.000/μήνα, χωρίς όμως αυτό να καταστεί 
δυνατό αφού δεν έγινε αποδεκτό από τον Ιδιοκτήτη. 

(ii) Μετά από γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ότι απαιτείται και η γραπτή 
συγκατάθεση του Ιδιοκτήτη προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση, το ενοίκιο 
παρέμεινε το ίδιο χωρίς όμως την καταβολή της ετήσιας αύξησης του 5% που 
προνοούσε το συμβόλαιο.  

(iii) Τα στοιχεία του εκπροσώπου του Ιδιοκτήτη που υπέγραψε την ανανέωση της 
σύμβασης από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016, μπορούν να αναζητηθούν από το ΤΠΑ. 

(iv) Δεν κρίθηκε σκόπιμο από το ΤΠΑ να ζητηθεί από τον Ιδιοκτήτη η 
εξουσιοδότηση για υπογραφή της Δήλωσης Ενδιαφέροντος από τον Οικονομικό 
Διευθυντή της εταιρείας SOEC Development Ltd. 

(v) Όσον αφορά τους χώρους στάθμευσης, με βάση τις σημερινές υπηρεσιακές 
ανάγκες του ΤΠΑ, απαιτούνται μόνο 54 χώροι στάθμευσης. Το κτήριο διαθέτει 
συνολικά 190 καλυμμένους χώρους στάθμευσης και είναι διαθέσιμος ένας επιπλέον 
αριθμός, εάν το επιθυμεί το ΤΠΑ, έναντι επιπλέον ενοικίου.  

(vi) Σε περίπτωση που απαιτηθούν περισσότεροι, αυτοί μπορούν να διατεθούν από 
την Ιδιοκτήτη έναντι ενοικίου. 

(vii) Το ΤΠΑ θεωρεί ότι η μείωση του ενοικίου για ανανέωση της περιόδου 
ενοικίασης, δεν ήταν προϋπόθεση, σύμφωνα με την έγκριση που δόθηκε από το 
ΚΦΣΚΥ, αλλά προσπάθεια που θα έπρεπε να γίνει, μέσω διαπραγμάτευσης, για 
μείωση του ενοικίου. 

(viii) Δεν κρίθηκε σκόπιμο να ζητηθούν από τον Ιδιοκτήτη να υποβληθούν ξανά με τη 
Δήλωση Ενδιαφέροντος, στοιχεία για το υφιστάμενο κτήριο που να δηλώνουν κατά 
πόσο αυτό πληρούσε τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί στη ΠΔΕ, αφού οι 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις είχαν ελεγχθεί πριν την υπογραφή της αρχικής 
σύμβασης από τις αρμόδιες Υπηρεσίας του κράτους. 
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(ix) Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτηρίου μπορεί να ζητηθεί και να 
υποβληθεί από τον Ιδιοκτήτη, αν αυτό απαιτηθεί από τον ΚΦΣΚΥ. 

(x) Τέλος, όσον αφορά το ενδεχόμενο ενοικιαγοράς ή αγοράς του κτηρίου, αυτό 
κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθεί σε κατοπινό στάδιο και αφού διαφανούν οι 
πραγματικές στεγαστικές ανάγκες της ΤΠΑ. 

Η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί με τα πιο πάνω για τους ακόλουθους λόγους: 

(α) Εάν απαιτούνταν μόνο 54 χώροι στάθμευσης, διερωτόμαστε γιατί ζητήθηκαν 
84. Στην ΠΔΕ ο αριθμός των χώρων στάθμευσης δεν αναφέρεται ως επιθυμητός 
αριθμός, κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρεται σαφώς για σκοπούς διαφάνειας και 
ίσης μεταχείρισης.  

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης που καθορίζεται 
στη ΠΔΕ αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής του κατάλληλου κτηρίου και, πιθανό 
αποτρεπτικό παράγοντα για άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να μην υποβάλουν 
Δήλωση Ενδιαφέροντος, σε περίπτωση που τα κτήρια που διαθέτουν δεν έχουν τον 
απαιτούμενο από τις ΠΔΕ αριθμό χώρων στάθμευσης. 

(β) Τα στοιχεία/εξουσιοδότηση/ιδιότητα του προσώπου που υπέγραφε τις 
συμβάσεις ή/και υπέβαλλε τις προσφορές είναι εκ των ων ουκ άνευ κατά την 
υπογραφή κάθε δημόσιας σύμβασης (όχι εκ των υστέρων). 

(γ) Η μη απαίτηση υποβολής όλων των στοιχείων, πέραν του γεγονότος ότι 
ενδεχομένως να είχαν γίνει τροποποιήσεις ή/και αλλαγές στις πρόνοιες της 
νομοθεσίας, συνιστούν και άνιση μεταχείριση.  

(δ) Η συμφωνία που έγινε για επίλυση του προβλήματος εξαερισμού (άνοιγμα 
παραθύρων) δεν θεωρούμε ότι είναι ικανοποιητική, εφόσον για τον αποτελεσματικό 
εξαερισμό γραφείων, συστήνεται ο μηχανικός εξαερισμός, ο οποίος είναι ελεγχόμενος 
και δεν αυξάνει σημαντικά τις απώλειες ενέργειας.  

Σημειώνεται ότι στην υπόθεση ANGELOS NICOLAIDES HOLDINGS LTD. v. 
Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Υπόθεση Αρ. 293/2007, 
ημερομηνία 27.1.2009), που αφορούσε παρόμοια διαδικασία ενοικίασης κτηρίου για 
τη στέγαση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λάρνακας, το Ανώτατο 
Δικαστήριο τόνισε ότι «η διοίκηση μπορεί στη συγκεκριμένη περίπτωση να μην 
δεσμεύεται από τις πρόνοιες του Νόμου 12(Ι)/2006, επειδή πρόκειται για δημόσια 
σύμβαση που έχει ως αντικείμενο τη μίσθωση ακινήτου (άρθρο 15), αλλά 
αναμφίβολα δεσμεύεται από τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, όπως αυτές 
κωδικοποιούνται στο Νόμο 158(Ι)/99.» 

Στη βάση όλων των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι: 

• για την περίοδο μέχρι την 31.12.15 δεν εφαρμόστηκε η πολιτική μείωσης των 
ενοικίων όπως ορθά είχε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο στις 14.12.2011, ενώ 
μάλιστα το Τμήμα Κτηματολογίου είχε επισημάνει ότι το ενοίκιο ήταν πολύ ψηλό. 

• για την περίοδο μετά την 1.1.2016, όταν έγινε η πρώτη επέκταση, και 
ακολούθως όταν προκηρύχθηκε διαγωνισμός (για την περίοδο μετά την 1.1.2017), 
δεν τηρήθηκαν οι αρχές διαφάνειας και χρηστής διοίκησης και δεν διασφαλίστηκε το 
δημόσιο συμφέρον. 

Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι η προταθείσα από το ΤΠΑ 
υπογραφή νέας σύμβασης δεν θα έπρεπε να εγκριθεί από το ΚΦΣΚΥ, αλλά να 
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προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός στη βάση των πιο πάνω παρατηρήσεών μας με 
στόχο να εξευρεθεί κτήριο με καλύτερο συνδυασμό ποιότητας/τιμής.  

Στις 23.3.2017, με επιστολή μας προς τον Πρόεδρο του ΚΦΣΚΥ επισυνάψαμε 
αντίγραφο της Ειδικής Έκθεσης της Υπηρεσίας μας με αρ. ΥΜΕΕ/01/2017, ημερ. 
22.3.2017 σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη στέγαση των 
Κεντρικών Γραφείων του ΤΠΑ στο κτήριο «Alpha Business Centre» στην οδό 
Πινδάρου 27, στη Λευκωσία και εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο 
μη έγκρισης της ενοικίασης του εν λόγω κτηρίου από την εταιρεία S.O.E.C. 
DEVELOPMENTS LTD και επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού. 

Στις 4.12.2017, ο Πρόεδρος του ΚΦΣΚΥ με επιστολή του μας πληροφόρησε, μεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα: 

Το αίτημα της Πολιτικής Αεροπορίας για παραχώρηση της τελικής έγκρισης για 
υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του ΤΠΑ και της εταιρείας S.O.E.C. DEVELOPMENTS 
LTD εξετάστηκε σε συνεδρία του ΚΦΣΚΥ η οποία έγινε στις 20.10.2017. 

Κατά την εν λόγω συνεδρία αποφασίστηκε όπως, με βάση και το περιεχόμενο 
σχετικής επιστολής της Διευθύντριας του ΤΠΑ με ημερ. 18.10.2017, το Τμήμα 
Πολιτικής Αεροπορίας επαναδιαπραγματευθεί το θέμα των χώρων στάθμευσης του 
πιο πάνω κτηρίου με την Ιδιοκτήτρια εταιρεία S.O.E.C. DEVELOPMENTS LTD. 

Σε νέα συνεδρία του ΚΦΣΚΥ, η οποία έγινε την 1.11.2017, συζητήθηκε το 
αποτέλεσμα της πιο πάνω διαπραγμάτευσης κατά την οποία συμφωνήθηκε η 
παραχώρηση 8 επιπλέον χώρων στάθμευσης, πέραν των 27 που έχουν 
παραχωρηθεί δωρεάν από την Ιδιοκτήτρια εταιρεία. Με βάση την πιο πάνω 
συμφωνία, ο ΚΦΣΚΥ αποφάσισε όπως παραχωρήσει έγκριση για υπογραφή 
συμφωνίας μεταξύ του ΤΠΑ και της εταιρείας S.O.E.C. DEVELOPMENTS LTD για 
ενοικίαση του εν λόγω κτηρίου. 

Σύσταση:  Στα πλαίσια εξέτασης αιτημάτων Κρατικών Υπηρεσιών για την ενοικίαση 
κτηρίων με σκοπό τη στέγαση τους, θα πρέπει να εξετάζονται διεξοδικά όλες οι 
προσφερόμενες επιλογές, ώστε το δημόσιο να επωμίζεται το μικρότερο δυνατό συνολικά 
κόστος. Επίσης, η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται, θα πρέπει να γίνεται 
αυστηρά με βάση τις απαιτήσεις της προκήρυξης. 

Στις 2.2.2018, η Διευθύντρια του Τμήματος, με επιστολή της μας πληροφόρησε ότι το 
Τμήμα της ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες κατευθυντήριες γραμμές που 
εκδόθηκαν από τον ΚΦΣΚΥ, εξέτασε διεξοδικά όλες τις προσφερόμενες επιλογές που 
είχε στη διάθεσή του. Με βάση τα ενώπιον του δεδομένα το Τμήμα της προχώρησε 
στην τελική του εισήγηση προς τον ΚΦΣΚΥ, για έγκριση υπογραφής συμφωνίας με 
την εταιρεία S.O.E.C. DEVELOPMENTS LTD για την ενοικίαση του κτηρίου που 
στεγάζονται τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΑ. 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί τις απόψεις της, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στην Ειδική 
Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (Αρ.ΥΜΕΕ/01/2017, ημερ. 22.3.2017). 
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3.23 Διαδικασία Στέγασης των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Αναπτύξεως 
Υδάτων στη Λευκωσία. 

Η Υπηρεσία μας, κατόπιν επιστολής του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών με  ημερ. 
10.3.2017, και στα πλαίσια αιτήματος της πιο πάνω Επιτροπής, όπως αυτό 
εκφράστηκε σε συνεδρία της, για έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για τη 
στέγαση των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), 
ερεύνησε το θέμα και διαπίστωσε τα ακόλουθα: 

Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 22.10.2003, αποφάσισε να 
εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Παιδείας 
και Πολιτισμού, να ζητήσει από το ΕΤΕΚ τη διεξαγωγή μελέτης σχετικά με το 
κτηριολογικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης στην οποία να καθορίζονται κριτήρια 
σχετικά με το χαρακτήρα και τη μορφή των κυβερνητικών κτηρίων έτσι που να 
συνάδουν με το περιβάλλον της περιοχής που θα ανεγερθούν και γενικά με το 
κυπριακό περιβάλλον. 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ), 
εκτιμώντας ότι η πιο πάνω Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα οδηγούσε 
αναπόφευκτα σε μεγάλη καθυστέρηση στη μεταστέγαση του ΤΑΥ, με αποτέλεσμα τη 
μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος για ανέγερση των κτηρίων του Υπουργείου 
Εσωτερικών και του Μεγάρου Πολιτισμού, αποφάσισε να υποβάλει Πρόταση προς το 
Υπουργικό Συμβούλιο όπως το θέμα της στέγασης του ΤΑΥ προχωρήσει ανεξάρτητα 
από την πιο πάνω μελέτη που ανατέθηκε στο ΕΤΕΚ. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο σε νέα συνεδρία του στις 28.1.2004, αφού εξέτασε την εν 
λόγω Πρόταση του ΥΓΑΑΠ (Αρ. 89/2004) αποφάσισε να αποδεσμεύσει το 
κτηριολογικό πρόγραμμα του ΤΑΥ από το πιο πάνω γενικότερο κτηριολογικό 
πρόγραμμα της κυβέρνησης και να εγκρίνει την ενοικιαγορά γραφείων από ιδιώτες με 
βάση συμφωνία, η οποία να προνοεί τη διάθεση του αναγκαίου χώρου καθώς και, 
την ανέγερση/συντήρηση του κτηρίου από τους ιδιώτες για τη στέγαση των εν λόγω 
Γραφείων. 

Αποφάσισε επίσης τον διορισμό Τεχνικής Επιτροπής, αποτελούμενης από τον 
Διευθυντή του ΤΑΥ, τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
(ΤΚΧ), τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔΕΠΣΑ), τον Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων 
(ΤΔΕ), τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΤΗΜΥ), 
εκπρόσωπο του ΕΤΕΚ, καθώς και εκπρόσωπο του Γενικού Ελεγκτή ως Παρατηρητή.  

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η πιο πάνω 
Επιτροπή θα αναλάμβανε να διεκπεραιώσει τα ακόλουθα: 

(i) Την ετοιμασία και την έγκριση του κτηριολογικού προγράμματος. 

(ii) Την ετοιμασία των εγγράφων προσφορών. 

(iii) Την προκήρυξη των προσφορών. 

(iv) Την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της επιτυχούσας 
προσφοράς. 

(v) Την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης. 
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Τέλος, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την καταβολή αμοιβής στα 
μέλη του ΕΤΕΚ, που υπολογίστηκε σε 12.500ΛΚ, για τις ακόλουθες υπηρεσίες που 
θα παρείχαν: 

(i) Την ανασκόπηση και αναθεώρηση του κτηριολογικού προγράμματος που 
ετοιμάστηκε από το ΤΔΕ. 

(ii) Την ετοιμασία των εγγράφων του διαγωνισμού. 

(iii) Την υποστήριξη της Τεχνικής Επιτροπής στην αξιολόγηση των προσφορών. 

Σημειώνεται ότι η εμπλοκή του ΕΤΕΚ στην παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών, έγινε 
στα πλαίσια της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 28.1.2014 για 
συμμετοχή του ΕΤΕΚ στην Τεχνική Επιτροπή. 

Στις 13.2.2004, ο Διευθυντής του ΤΑΥ ενημέρωσε τα μέλη της πιο πάνω Τεχνικής 
Επιτροπής για τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου       ημερ. 28.1.2004 
και ζήτησε όπως έχει τυχόν σχόλια τους επί του προσχεδίου εγγράφου που 
ετοιμάστηκε από το ΕΤΕΚ για την προκήρυξη της Α΄ Φάσης του διαγωνισμού 
(Δήλωση Ενδιαφέροντος). 

Στις 12.3.2004, ο Επαρχιακός Μηχανικός του ΤΑΥ Λευκωσίας με Εσωτερικό 
Σημείωμα προς την Υπεύθυνη του Κλάδου Προσφορών του ΤΑΥ, την πληροφόρησε 
ότι το έγγραφο που ετοιμάστηκε από το ΕΤΕΚ για την προκήρυξη της Α΄ Φάσης του 
διαγωνισμού εγκρίθηκε από την πιο πάνω Τεχνική Επιτροπή.   

Στην Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΔΕ) – Αρ. Προσφοράς 85/04 – που 
δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2004 στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας καθώς και 
στον εγχώριο τύπο, αναφέρονταν – μεταξύ άλλων – τα ακόλουθα: 

Το ΤΑΥ καλεί ιδιοκτήτες γης, οι οποίοι από μόνοι τους ή σε συνεργασία με 
χρηματοδοτικούς φορείς, εργοληπτικούς οίκους, εταιρείες ανάπτυξης γης, ή άλλους, 
να υποβάλουν Δήλωση Ενδιαφέροντος για την ανέγερση και/ή τη διάθεση κτηρίων 
για τη στέγαση των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, με τη 
μέθοδο της παραχώρησης του χώρου, της χρηματοδότησης, της σχεδίασης, της 
ανέγερσης, της παράδοσης και της συντήρησης του Έργου για περίοδο 50 χρόνων. 

Σύμφωνα με την ΠΔΕ, ο Εργοδότης είχε τη δυνατότητα, κατά την κρίση του, να 
προβεί σε διαπραγματεύσεις με τον επιτυχόντα προσφοροδότη αναφορικά με την 
ενοικιαγορά και/ή την μακροπρόθεσμη ενοικίαση των γραφείων. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη σε δύο φάσεις. 

Στην Α΄ Φάση κλήθηκαν οι προσφοροδότες να υποβάλουν Δήλωση Ενδιαφέροντος με 
βάση τα εν λόγω έγγραφα. Λήφθηκαν έγγραφα για υποβολή Δήλωσης 
Ενδιαφέροντος από 9 οικονομικούς φορείς. Στις 24.5.2004, υποβλήθηκαν συνολικά 4 
Δηλώσεις Ενδιαφέροντος από τους ακόλουθους προσφοροδότες: 

 Ιερά Μονή Κύκκου  

 Cybarco – Fliska Holdings Ltd 

 Cyfield Development Co Ltd 

 Χατζηκυριάκος και Chapo – GCC 

Στις 4.2.2005, το Συμβούλιο Προσφορών του ΥΓΑΑΠ, αποφάσισε σε συνεδρία του να 
εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για αποκλεισμό του προσφοροδότη 
Cyfield Development Co Ltd – καθότι δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη ελάχιστη 
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βαθμολογία – και την αποδοχή των άλλων τριών προσφοροδοτών για υποβολή 
προσφοράς για τη Β΄ Φάση του διαγωνισμού. 

Στις 7.11.2005, υποβλήθηκαν οι προσφορές της Β΄ Φάσης του διαγωνισμού. 
Υποβλήθηκαν προσφορές μόνο από τους δύο εκ των 3 επιλεγέντων προσφοροδοτών 
από την Α΄ Φάση ως ακολούθως: 

 Cybarco – Fliska Holdings Ltd 

 Χατζηκυριάκος και Chapo – GCC 

Στις 31.1.2006, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Προσφορών του ΥΓΑΑΠ ενημέρωσε με 
επιστολή του τον Διευθυντή του ΤΑΥ ότι το Συμβούλιο Προσφορών σε συνεδρία του 
που έγινε στις 30.1.2006, αποφάσισε να εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης για κατ΄ αρχήν επιλογή της προσφοράς της Κοινοπραξίας 
Χατζηκυριάκος και Chapo – GCC, ως ο επικρατέστερος προσφοροδότης, για το 
συνολικό ποσό των 8.405.330ΛΚ (€14.361.346). 

Μετά την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους δύο πιο πάνω 
προσφοροδότες, η Κοινοπραξία Cybarco – Fliska Holdings Ltd με επιστολή του 
δικηγόρου της ημερ. 6.2.2006, πληροφόρησε το ΤΑΥ ότι προτίθεται να καταχωρίσει 
Προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Ωστόσο, τελικά ο εν λόγω 
προσφοροδότης δεν καταχώρισε οποιαδήποτε Προσφυγή. 

Στις 3.2.2006, ο Διευθυντής του ΤΑΥ με επιστολή του διόρισε τετραμελή Επιτροπή 
Διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από 2 εκπροσώπους του ΤΑΥ, ο ένας εκ των 
οποίων εκτελούσε χρέη Συντονιστή, ένα εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας και 
Οικήσεως (ΤΠΟ) και ένα εκπρόσωπο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 
Υπηρεσιών (ΤΗΜΥ) για διαπραγμάτευση με τον επικρατέστερο προσφοροδότη. Στις 
συνεδριάσεις της εν λόγω Επιτροπής είχαν δικαίωμα να παρακάθονται ως 
παρατηρητές εκπρόσωποι του Γενικού Εισαγγελέα, του Γενικού Ελεγκτή και του 
Γενικού Λογιστή. Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή διαπραγμάτευσης με τον επικρατέστερο 
προσφοροδότη προβλέπετο στο άρθρο 5 των Οδηγιών προς τους Προσφοροδότες. 

Στις 7.4.2006, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Προσφορών του ΥΓΑΑΠ ενημέρωσε με 
επιστολή του τον Διευθυντή του ΤΑΥ ότι το Συμβούλιο Προσφορών σε συνεδρία του 
που έγινε στις 5.4.2006, αποφάσισε να εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής 
Διαπραγμάτευσης για υπογραφή συμφωνίας με την Κοινοπραξία Χατζηκυριάκος και 
Chapo – GCC. 

Στις 11.4.2006, ο Διευθυντής του ΤΑΥ απέστειλε επιστολή ανάθεσης της σύμβασης 
στην εν λόγω Κοινοπραξία, την οποία κάλεσε όπως εντός 30 ημερών προσέλθει για 
υπογραφή της συμφωνίας.  

Στην επιστολή ανάθεσης αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η ανάθεση γίνεται σύμφωνα 
με τα έγγραφα των προσφορών, την υποβληθείσα προσφορά καθώς και τα πρακτικά 
των συνεδριάσεων της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ως ακολούθως: 

(i) Ποσό ενοικίου για τον 1ον, 2ον, και 3ον χρόνο ΛΚ345.000 συν ΦΠΑ. 

(ii) Η αύξηση του ενοικίου για την κάθε επόμενη τριετία (4ος – 6ος, 7ος – 9ος,           
10ος – 12ος, 13ος – 15ος χρόνος) θα βασίζεται στον Μηνιαίο Δείκτη Ενοικίου του 
Τμήματος Στατιστικής και Ερευνών για ενοικιαζόμενους χώρους, ο οποίος 
ισχύει για τον τελευταίο μήνα κάθε τριετίας που λήγει.  

(iii) Το ποσό συντήρησης για τα πρώτα 15 χρόνια καθορίζεται στην προσφορά. 
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Στην πιο πάνω Επιστολή Ανάθεσης περιλήφθηκε ο ακόλουθος Πίνακας, για το ύψος 
του ετήσιου ενοικίου καθώς και του κόστους της 15ετούς συντήρησης: 
 

Α/Α 
 

Περιγραφή Ποσά (ΛΚ) 

Ενοίκιο Συντήρηση 

1 1ος χρόνος 345.000 175.000 

2 2ος χρόνος 345.000 175.000 

3 3ος χρόνος 345.000 175.000 

4 4ος χρόνος - 175.000 

5 5ος χρόνος - 175.000 

6 6ος χρόνος - 325.000 

7 7ος χρόνος - 325.000 

8 8ος χρόνος - 325.000 

9 9ος χρόνος - 325.000 

10 10ος χρόνος - 325.000 

11 11ος χρόνος - 625.000 

12 12ος χρόνος - 625.000 

13 13ος χρόνος - 625.000 

14 14ος χρόνος - 625.000 

15 15ος χρόνος - 625.000 

Όπως φαίνεται από τον πιο πάνω Πίνακα, τα πρώτα 5 χρόνια θα καταβάλλεται ποσό 
ύψους ΛΚ 175.000 για τη συντήρηση του κτηρίου. Θεωρούμε το ποσό αυτό ως 
υπερβολικά ψηλό, αφού αφορά ένα καινούργιο κτήριο με ελάχιστες απαιτήσεις 
συντήρησης τα 5 πρώτα χρόνια. Οι υπηρεσίες αυτές, όπως προνοείται στη σύμβαση, 
και οι οποίες δεν δικαιολογούν το ποσό συντήρησης που συμφωνήθηκε, είναι – 
μεταξύ άλλων – οι ακόλουθες: 

 Διορθωτική και προληπτική συντήρηση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων/εξοπλισμού του κτηρίου. 

 Προληπτική συντήρηση των οικοδομικών κατασκευών του κτηρίου. 

 Αντικατάσταση ή επανακατασκευή ελαττωματικών κατασκευών του κτηρίου. 

 Επιδιόρθωση φυσικών φθορών του κτηρίου. 

 Συντήρηση μονώσεων του κτηρίου. 

Για τον 16ο χρόνο και μετά, που οι απαιτήσεις συντήρησης θα είναι αυξημένες (π.χ. 
αντικατάσταση του εξοπλισμού των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, ο οποίος έχει 
διάρκεια ζωής 15 χρόνια περίπου), δεν έχει καθοριστεί το ποσό ή ο τρόπος 
υπολογισμού του, αφήνοντας αφενός το δημόσιο εκτεθειμένο και, αφετέρου, 
παρέχοντας τη δυνατότητα στον Ιδιοκτήτη να διεκδικήσει ένα ποσό που δεν θα είναι 
προϊόν ανταγωνισμού.  
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Η συμφωνία ανάθεσης για την ενοικίαση του κτηρίου υπογράφηκε στις 5.5.2006. Η 
χρονική διάρκεια ενοικίασης καθορίστηκε στα 50 χρόνια, και ως ημερομηνία έναρξης 
η 6.5.2008 και λήξης η 5.5.2058.  

Το συνολικό ποσό, σε σημερινές τιμές (δηλαδή χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 
οποιαδήποτε τιμαριθμική αύξηση) που θα καταβληθεί στον Ιδιοκτήτη ως ενοίκια για 
50 χρόνια και συντήρηση για 15 μόνο χρόνια (για τα υπόλοιπα θα αναλάβει το 
Κράτος απευθείας), ανέρχεται σε ΛΚ22,88 εκ. (€39,08εκ.). 

Θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε ότι, σε πρόσφατη επιστολή του (24.04.2017) 
προς το ΤΑΥ, ο Ιδιοκτήτης εξήγησε ότι το πιο πάνω ποσό των €39,08εκ. αναλύεται 
σε €18,45εκ. για τα πρώτα 15 χρόνια και σε €20,63εκ. για τα επόμενα 35 χρόνια. 
Διαιρώντας δε κάθε ποσό με τη διάρκεια που αφορά σε μήνες και με το εμβαδό του 
κτηρίου (9.725m2), κατέληξε ότι το ποσό που θα καταβληθεί θα είναι €10,54/m2 για τα 
πρώτα 15 χρόνια και €5,05/m2 για τα υπόλοιπα 35. Λογίζοντας δε τη συνολική 
περίοδο των 50 χρόνων κατέληξε σε ποσό €6,70m2. Έχουμε την άποψη πως ο 
Ιδιοκτήτης ήθελε με αυτούς τους υπολογισμούς να υποστηρίξει την θέση ότι το ποσό 
που πληρώνει η Δημοκρατία είναι δήθεν λογικό. Η Υπηρεσία μας θεωρεί την όλη 
προσέγγιση ως αλχημεία. Πρώτα απ’ όλα, από την δεύτερη περίοδο των 35 χρόνων 
αγνοείται το κόστος της συντήρησης, ενώ όταν κάποιος ενοικιάζει κτήριο, η 
συντήρηση βαραίνει τον Ιδιοκτήτη και όχι τον ενοικιαστή. Δεύτερο, το 2006 η τιμή των 
€10,54/m2, ειδικά στην περιοχή της Παλλουριώτισσας ήταν απαράδεκτη ψηλή. Όπως 
απαράδεκτα ψηλή είναι η τιμή αυτή, όπως προκύπτει κατόπιν της αναθεώρησης ανά 
τριετία για τα πρώτα 15 χρόνια, καθώς φυσικά και η τιμή των €5,05m2 (με την αύξηση 
που θα προκύψει λόγω της τιμαριθμικής προσαρμογής) για ένα κτήριο ηλικίας 15 
έως 50 ετών (στο τέλος της περιόδου), όταν μάλιστα το κόστος συντήρησης θα 
βαραίνει τον ενοικιαστή και όχι τον Ιδιοκτήτη.  

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας παρατήρησε τον Ιούλιο 2014 καθώς και τον 
Δεκέμβριο 2015, τα ακόλουθα: 

(α) Το κόστος ενοικίου και συντήρησης του πιο πάνω κτηρίου είναι υπερβολικά 
ψηλό και, το μέγεθος του κτηρίου δυσανάλογο των σημερινών αναγκών του ΤΑΥ. Ως 
εκ τούτου, εισηγηθήκαμε όπως το ΤΑΥ αφενός αναζητήσει τρόπους καλύτερης 
εκμετάλλευσης του κτηρίου και, αφετέρου, στα πλαίσια της γενικής πολιτικής του 
κράτους για διαπραγμάτευση του ύψους των ενοικίων όλων των κτηρίων που 
ενοικιάζει, καταβληθούν προσπάθειες για μείωση του ενοικίου και του κόστους 
συντήρησης. Εισηγηθήκαμε επίσης όπως εξεταστεί ταυτόχρονα και η λύση αγοράς 
του κτηρίου, κατόπιν ετοιμασίας ανεξάρτητης εκτίμησης της αξίας του και 
συνυπολογίζοντας το ποσό που καταβλήθηκε μέχρι σήμερα ως ενοίκιο. 

Περαιτέρω, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

(i) Στη συμφωνία ανάθεσης της σύμβασης για την ενοικιαγορά και/ή τη 
μακροπρόθεσμη ενοικίαση των Κεντρικών Γραφείων του ΤΑΥ περιλήφθηκε 
πρόνοια (άρθρο 8) στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «… οι 
Συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι ο Ενοικιαστής διαθέτει δικαίωμα αγοράς του 
κτηρίου εφόσον συμφωνεί και ο Ιδιοκτήτης, έναντι τέτοιου τιμήματος αλλά και 
όρων ενός πωλητηρίου εγγράφου που ήθελε συμφωνηθεί μεταξύ αυτού και του 
Ιδιοκτήτη». 

Η πιο πάνω πρόνοια είναι σε αντίθεση με την απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου ημερ. 28.1.2004 (παρ. 4 της παρούσας επιστολής) καθώς και της 
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ΠΔΕ (παρ. 7 της παρούσας επιστολής) αφού δίνει το δικαίωμα στον Ιδιοκτήτη 
να αρνηθεί την πώληση του κτηρίου. 

Η μη συμπερίληψη σαφούς πρόνοιας στη πιο πάνω συμφωνία η οποία να 
παρέχει το δικαίωμα στο ΤΑΥ – για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον μετά την υπογραφή της συμφωνίας –, αγοράς του κτηρίου, 
περιλαμβάνοντας ταυτόχρονα και μια αντικειμενική μέθοδο υπολογισμού της 
αξίας του (π.χ. εκτίμηση Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και 2 
ανεξάρτητων εκτιμητών), συνυπολογίζοντας το ποσό των ενοικίων μέχρι την 
ημερομηνία αγοράς του, αποτελεί σοβαρή παράλειψη, λαμβάνοντας υπόψη και 
τη μεγάλη χρονική περίοδο της σύμβασης ενοικίασης (50 έτη). 

(ii) Στο Έντυπο Προσφοράς και Γενικούς Όρους της Οικονομικής Πρότασης του 
Ιδιοκτήτη – Σημειώσεις, άρθρο 5 – αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Σαν ελάχιστο ποσοστό ετήσιας συντήρησης θα πρέπει να καθορίζεται το 1,8% 
(επί της αξίας του κτηρίου και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού) για τα 
πρώτα 5 χρόνια, το 2,4% για τα επόμενα 5 χρόνια και το 3% για τα τελευταία 5 
χρόνια». 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση την πιο πάνω συμφωνία ανάθεσης για τα 
πρώτα 5 χρόνια το ετήσιο ποσό συντήρησης του κτηρίου ανέρχεται στις    Λ.Κ. 
175.000 (τα επόμενα 5 χρόνια είναι Λ.Κ. 325.000 και τα τελευταία 5 χρόνια είναι 
Λ.Κ. 625.000 αντίστοιχα, που είναι πολύ ψηλότερα), προκύπτει ότι η αξία του 
κτηρίου καθώς και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού δεν υπερβαίνει τις 
ΛΚ 9.722.222 (ΛΚ 175.000 ÷ 1,8%), δηλ. €16.611.403. 

Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο 2015, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι με βάση εκτίμηση που έγινε τον Μάρτιο 2014, 
η αγοραία αξία της γης και του κτηρίου ανέρχεται σε €14.000.000, το οποίο 
συνάδει με τον πιο πάνω υπολογισμό, εάν ληφθεί υπόψη και η πτώση της αξίας 
των ακινήτων λόγω της κρίσης. 

(iii) Το ποσό της ετήσιας συντήρησης του κτηρίου που συμφωνήθηκε για τα πρώτα 
15 χρόνια, όταν δηλαδή οι απαιτήσεις/ανάγκες συντήρησης θα είναι μειωμένες – 
ιδιαίτερα κατά τα πρώτα 5 χρόνια – είναι υπερβολικά ψηλό.   

(iv) Η συμπερίληψη πρόνοιας για ανάληψη της συντήρησης του κτηρίου μετά τα 15 
πρώτα χρόνια από το ΤΑΥ, δεν είναι συμφέρουσα για το δημόσιο, εφόσον το 
κτήριο είναι ενοικιαζόμενο και, ως εκ τούτου, το ΤΑΥ θα συντηρεί ένα κτήριο το 
οποίο δεν θα του ανήκει, με όλες τις επιπτώσεις/προβλήματα που συνεπάγεται 
κάτι τέτοιο. Ως εκ τούτου, διερωτόμαστε για τους λόγους συμπερίληψης της πιο 
πάνω πρόνοιας. 

(v) Δεν έχει προβλεφθεί οποιαδήποτε φόρμουλα προσαρμογής του ενοικίου, με 
αποτέλεσμα το ύψος του να είναι σήμερα υπερβολικά ψηλό, σε σχέση με τις 
επικρατούσες τιμές της αγοράς. 

Τον Απρίλιο 2014, ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι σε σύσκεψη 
που έγινε στο ΥΓΑΑΠ στις 8.4.2014, αποφασίστηκε να γίνει επαναδιαπραγμάτευση της 
σύμβασης ενοικίασης του κτηρίου, με στόχο τη μείωση του ύψους του ενοικίου και 
του κόστους συντήρησης που καταβάλλονταν στους Ιδιοκτήτες.  

(β) Λόγω του γεγονότος ότι οι Ιδιοκτήτες δεν είχαν εξασφαλίσει Πιστοποιητικό 
Έγκρισης του κτηρίου, εισηγηθήκαμε προς το ΤΑΥ όπως ληφθούν μέτρα, ώστε να 
σταματήσει η παραβίαση της νομοθεσίας ή/και η έκθεση του ΤΑΥ σε οποιονδήποτε 
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κίνδυνο, από την κατοχή και χρήση του κτηρίου χωρίς να έχει εξασφαλιστεί το εν 
λόγω Πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 10 του περί Ρυθμίσεως 
Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφ. 96). Σημειώνεται ότι η χρήση κτηρίου χωρίς 
Πιστοποιητικό Έγκρισης, αποτελεί ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με τις πρόνοιες της 
νομοθεσίας. Ωστόσο, το Τμήμα μετακόμισε και χρησιμοποιούσε το κτήριο, 
καταβάλλοντας το προβλεπόμενο ενοίκιο. 

Τον Μάρτιο 2015, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας πληροφόρησε – μεταξύ 
άλλων – το ΤΑΥ ότι η μη εξασφάλιση του Πιστοποιητικού Έγκρισης, συνεπάγεται ότι 
έχει καταρχήν διαπραχθεί το αδίκημα που καθορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 
10(1) και 20(1) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και, παρόλο ότι η 
εξασφάλιση του αποτελεί υποχρέωση του Ιδιοκτήτη, δεν απαλλάσσεται από την 
ευθύνη διάπραξης ποινικού αδικήματος ο κάτοχος ή ο χρήστης της οικοδομής, 
δηλαδή το ΤΑΥ. 

Τον Νοέμβριο 2015, το ΤΑΥ ανέστειλε τις πληρωμές του ενοικίου προς τους 
Ιδιοκτήτες, που είχαν αρχίσει να καταβάλλονται από τον Σεπτέμβριο 2008, λόγω της 
μη εξασφάλισης του Πιστοποιητικού Έγκρισης. 

Στις 2.2.2016, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατόπιν επιθεώρησης του πιο πάνω 
κτηρίου, απέστειλε επιστολή στον Δήμο Λευκωσίας με την οποία σύστησε την 
έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης. 

Στις 21.10.2016, ο Δήμος Λευκωσίας εξέδωσε για το εν λόγω κτήριο Πιστοποιητικό 
Μη Εξουσιοδοτημένων Εργασιών, με τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

(i) Παράλειψη μετατροπής του τεμαχίου από χωράφι σε οικόπεδο.  

(ii) Παράλειψη δενδροφύτευσης του τεμαχίου στις πλάγιες και πίσω πλευρές του 
κτηρίου. 

(iii) Στέγαση του μεγαλύτερου μέρους του υπαίθριου χώρου στάθμευσης, με 
στέγαστρα κατασκευασμένα από πρόχειρα υλικά, πλείστα των οποίων 
εφάπτονται σε όλο το μήκος των συνόρων με τα γειτονικά σύνορα. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το πιο πάνω Πιστοποιητικό Μη Εξουσιοδοτημένων 
Εργασιών, οι εν λόγω παρατηρήσεις είναι ουσιώδους σημασίας, αφού αποτελούν 
παραλήψεις και παράνομες εργασίες που εκτελέστηκαν σε σχέση με τους όρους της 
εκδοθείσας Άδειας Οικοδομής. 

Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης πριν την 
συμμόρφωση των Ιδιοκτητών με τους όρους της Άδειας Οικοδομής και επίλυση των 
πιο πάνω παρατηρήσεων του Δήμου Λευκωσίας. 

Τον Νοέμβριο 2016, μετά την έκδοση του πιο πάνω Πιστοποιητικού Μη 
Εξουσιοδοτημένων Εργασιών, το ΤΑΥ αποφάσισε να συνεχίσει την πληρωμή των 
ενοικίων προς τους Ιδιοκτήτες, εφαρμόζοντας μείωση ύψους 20% επί των 
οφειλόμενων ποσών. 

Συμπερασματικά, η Υπηρεσία μας παρατηρεί ότι το εν λόγω κτήριο εξακολουθεί να 
μην διαθέτει Πιστοποιητικό Έγκρισης και, ενώ είχε αποφασιστεί τον Απρίλιο 2014, να 
γίνει επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης ενοικίασης του κτηρίου για μείωση του 
ενοικίου, μέχρι σήμερα (3 χρόνια μετά) δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί σχετική 
συμφωνία με τους Ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα το δημόσιο να εξακολουθεί να 
καταβάλλει αδικαιολόγητα ψηλό ενοίκιο και κόστος συντήρησης, για στέγαση των 
Κεντρικών Γραφείων του ΤΑΥ. Επίσης, το κτήριο είναι πέραν των αναγκών του ΤΑΥ, 
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εφόσον διαθέτει, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στην Υπηρεσία μας από τη 
συντονίστρια του έργου, 8.616τ.μ. γραφειακών χώρων, ενώ το προσωπικό του 
ανέρχεται σήμερα στα 175 άτομα (υπάρχουν και 90 κενές θέσεις). 

Με επιστολή μας με ημερ. 21.4.2017, επισυνάψαμε προσχέδιο της έκθεσης μας και 
ζητήσαμε τα σχόλια/απόψεις του Διευθυντή του ΤΑΥ, ο οποίος με επιστολή του με 
ημερ. 25.4.2017 μας πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – τα ακόλουθα: 

Μετά από απόφαση της Γενικής Διευθύντριας τους ΥΓΑΑΠ, συστάθηκε επιτροπή 
διαπραγμάτευσης με στόχο να συναντηθεί με τον Ιδιοκτήτη του κτηρίου και να 
συζητήσει τη δυνατότητα μείωσης των ποσών που καταβάλλονται για ενοίκιο και 
συντήρηση, καθώς και την πιθανότητα αγοράς του κτηρίου από το Κράτος. Η 
επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου 
Οικονομικών, του Διευθυντή του ΤΔΕ, του Διευθυντή του ΤΗΜΥ, του Διευθυντή του 
ΤΑΥ και του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας ως Παρατηρητή. 

Η πρώτη συνάντηση της εν λόγω επιτροπής έγινε στις 30.5.2014, υπό την προεδρία 
της Γενικής Διευθύντριας του ΥΓΑΑΠ, κατά την οποία έγινε γενική συζήτηση και 
ανταλλάχθηκαν απόψεις. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναφέρθηκε από την 
εκπρόσωπο του ΤΔΕ ότι ο Ιδιοκτήτης, δεν είχε μέχρι τότε εξασφαλίσει το 
Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης. 

Στις 4.7.2014 έγινε η 1η συνάντηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης με τον 
Ιδιοκτήτη. 

Στις 22.7.2014 έγινε η 2η συνάντηση, κατά την οποία συμφωνήθηκε όπως 
εκπρόσωπος της επιτροπής διαπραγμάτευσης συναντηθεί με εκπρόσωπο του 
Ιδιοκτήτη για συζήτηση των τελικών θέσεων του επί των πιο πάνω θεμάτων (πώληση 
κτηρίου/μείωση ενοικίου), τα οποία, νοουμένου ότι θα υπήρχε κάποια κατάληξη, θα 
προωθούνταν μέσω των αρμοδίων Υπουργείων στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη 
απόφασης. 

Στις 15.1.2015 το ΤΑΥ πληροφόρησε τον Ιδιοκτήτη ότι παρατηρείται αργοπορία στην 
ανταπόκριση του για μείωση του ενοικίου ή πώληση του κτηρίου και, ότι η πρόταση 
για τα εν λόγω θέματα που υποβλήθηκε στις 12.12.2014, ήταν εκτός των πλαισίων 
που είχαν συζητηθεί προηγουμένως. 

Στις 27.1.2015 και στις 4.2.2015, οι Δικηγόροι του Ιδιοκτήτη κατέθεσαν νέα πρόταση 
για μείωση του ενοικίου στα €250.000 ανά εξαμηνία και της συντήρησης στα 
€249.882,97 ανά εξαμηνία, για τα επόμενα 2 χρόνια μόνο. 

Σε σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών στις 12.2.2015 μεταξύ 
εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του ΤΑΥ, 
αποφασίστηκε όπως δοθεί στον Ιδιοκτήτη χρόνος μέχρι 31.12.2015 για εξασφάλιση 
του Πιστοποιητικού Έγκρισης και να καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά, μόνο όταν 
εξασφαλιζόταν. Παράλληλα, αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για 
διευθέτηση των πιο πάνω θεμάτων, που να καλύπτουν ολόκληρη τη διάρκεια της 
σύμβασης (50 έτη) και όχι μόνο τα επόμενα 2 χρόνια. 

Τον Οκτώβριο 2016, οι Ιδιοκτήτες απέστειλαν στο ΤΑΥ το εκδοθέν από τον Δήμο 
Λευκωσίας Πιστοποιητικό Μη Εξουσιοδοτημένων Εργασιών με παρατηρήσεις. 

Τον Νοέμβριο 2016, η Διεύθυνση του ΤΑΥ θεωρώντας ότι οι παρατηρήσεις ήταν 
επουσιώδεις και ουδόλως επηρεάζουν τη λειτουργία και την ασφάλεια των κτηρίων, 
έδωσε οδηγίες για πληρωμή των εκκρεμούντων τιμολογίων από τις εγκεκριμένες 
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πιστώσεις, αποκόπτοντας από όλα τα τιμολόγια ποσοστό 20%, τόσο για τα ενοίκια 
όσο και για τη συντήρηση.  

Η πληρωμή έγινε τον Δεκέμβριο 2016, με συνολικά ποσά €444.236,40 συν ΦΠΑ για 
τα ενοίκια και €425.955,80 για τη συντήρηση. 

Στις 24.1.2017, η Διεύθυνση του ΤΑΥ με επιστολή της κάλεσε τον Ιδιοκτήτη να 
υποβάλει πρόταση για μείωση του ενοικίου. 

Στις 21.3.2017, έγινε συνάντηση της Διεύθυνσης του ΤΑΥ και εκπροσώπων του 
Ιδιοκτήτη και των νομικών τους συμβούλων, καθώς και εκπροσώπων της Τράπεζας 
Κύπρου. Κατά την εν λόγω συνάντηση αποφασίστηκε όπως συσταθεί επιτροπή 
διαπραγμάτευσης εκ μέρους του Ιδιοκτήτη, με σκοπό να διαπραγματευτεί με την 
επιτροπή διαπραγμάτευσης του κράτους τη μείωση του ποσού του ενοικίου και της 
συντήρησης ή την αγορά των κτηρίων από το Κράτος.  
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3.24 Στέγαση του Υπουργείου Υγείας και των Ιατρικών Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

(α) Συμφωνία ενοικίασης. Τον Φεβρουάριο 2008, υπογράφηκε συμφωνία για 
ενοικίαση του κτηριακού συγκροτήματος «Γιώρκειο» για στέγαση της Διοίκησης του 
Υπουργείου  Υγείας και των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 
για περίοδο 5 ετών (μέχρι 5.2.2013) με ετήσιο ενοίκιο €652.617 για τα τρία πρώτα 
έτη, με πρόνοια για αύξηση 7% ανά διετία για οποιαδήποτε περαιτέρω παράταση.  
Σύμφωνα με το ενοικιαστήριο έγγραφο, η περίοδος ενοικίασης θα ανανεώνεται 
αυτόματα κάθε 2 χρόνια εκτός και εάν οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη 
δώσει γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο, τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη λήξη της 
περιόδου ενοικίασης, περί του αντιθέτου.   

(β) Ανανεώσεις σύμβασης και μειώσεις ενοικίου. Τον Ιούνιο 2012, η Επιτροπή 
η οποία συστάθηκε με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 
14.12.2011 για εξέταση/επαναδιαπραγμάτευση των υφιστάμενων συμβολαίων 
ενοικίασης κτηρίων για στέγαση Κυβερνητικών Υπηρεσιών, με στόχο τη μείωση του 
κόστους ενοικίασης, εισηγήθηκε τη μείωση του ενοικίου από €7,35/τ.μ. σε €7,00/τ.μ. 
για τους γραφειακούς χώρους και από €3,42/τ.μ. σε €3,15/τ.μ. για τους 
αποθηκευτικούς χώρους, η οποία έγινε αποδεκτή, με αποτέλεσμα τη μείωση του 
ετήσιου ενοικίου για την περίοδο 6.8.2012 – 5.8.2014, σε €620.697 (μειώθηκε 
δηλαδή κατά περίπου €32.000 ή 4,9% σε σχέση με το αρχικό ποσό του ετήσιου 
ενοικίου).   

Την 1.8.2014 το Υπουργείο και οι Ιδιοκτήτες του κτηρίου συμφώνησαν στην 
ανανέωση του ενοικιαστηρίου συμβολαίου για περίοδο ενός έτους, από 6.2.2015 
μέχρι 5.2.2016, με επιπρόσθετη ετήσια μείωση ενοικίου ύψους 12% στο συνολικό 
ετήσιο ποσό (€620.697) και αποκοπή ποσού ύψους €15.000 για διοικητικά έξοδα του 
Λογιστηρίου του Υπουργείου (μειώθηκε δηλαδή περίπου κατά €89.500 ή 13,7% σε 
σχέση με το αρχικό ποσό του ετήσιου ενοικίου). Το νέο ετήσιο ενοίκιο ανήλθε σε 
€531.213 και η μείωση τέθηκε σε ισχύ από 6.8.2014. 

Η σύμβαση ενοικίασης έληξε στις 5.2.2016. Παρόλο που κατόπιν 
διαπραγματεύσεων, το Υπουργείο και οι Ιδιοκτήτες του κτηρίου κατέληξαν σε νέα 
συμφωνία για ενοικίαση του κτηρίου για ακόμη δύο έτη με ετήσιο ενοίκιο ύψους 
€456.681, η οποία εγκρίθηκε από τον Κεντρικό Φορέα Στέγασης Κρατικών 
Υπηρεσιών στις 25.7.2016, εντούτοις μέχρι σήμερα, εκκρεμεί η υπογραφή νέας 
σύμβασης. Επομένως, η καταβολή των ενοικίων για την περίοδο 6.2.2016 μέχρι 
σήμερα είναι ουσιαστικά παράνομη, αφού δεν καλύπτεται από ενοικιαστήριο 
συμβόλαιο. 

Το Υπουργείο με επιστολή του ημερ. 3.8.2017, προχώρησε σε ειδοποίηση 
τερματισμού της ενοικίασης προς την εταιρεία, αφού η εταιρεία επανειλημμένως δεν 
ανταποκρίθηκε στις προθεσμίες που δόθηκαν για εξασφάλιση όλων των κατά νόμο 
απαιτούμενων αδειών και πιστοποιητικών για τη λειτουργία του κτηρίου. 

Από τον Φεβρουάριο του 2008 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2017, καταβλήθηκαν 
συνολικά περίπου €5,4 εκ. για ενοικίαση του εν λόγω κτηρίου. 

(γ) Προβλήματα κτηρίου. Το κτήριο παρουσιάζει διάφορα προβλήματα με το 
σύστημα κλιματισμού και τους ανελκυστήρες, διαρροές νερού, κλπ. Υπάρχουν 
επίσης πολλοί και μεγάλοι διάδρομοι και άλλοι αναξιοποίητοι χώροι, οι οποίοι 
κλιματίζονται με αποτέλεσμα να γίνεται σπατάλη στην ενέργεια. 
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Η Υπηρεσία μας από το 2014 (σε σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας στις 19.5.2014 και 
μετέπειτα με επιστολές της) εξέφρασε την άποψη ότι το Υπουργείο θα πρέπει να 
εξετάσει είτε το ενδεχόμενο ενοικίασης άλλου κτηρίου, σε καλύτερες τιμές, είτε την 
απόκτηση ιδιόκτητων κτηρίων, εφόσον πρόκειται για μόνιμη ανάγκη. Εντούτοις, μέχρι 
σήμερα δεν έγινε καμία ενέργεια από το Υπουργείο. Σημειώνεται ότι, από τις 
6.7.2009 το Υπουργείο γνώριζε ότι το κτήριο δεν είναι αντισεισμικό. 

(δ) Άδεια οικοδομής.  Παρατηρήθηκε ότι δεν έχει εκδοθεί νέα άδεια οικοδομής για 
το κτήριο. Η Πολεοδομική Άδεια που εκδόθηκε στις 31.12.2007 σχετικά με τις 
τροποποιήσεις και την αλλαγή της χρήσης του κτηρίου έχει λήξει στις 30.12.2010, 
ενώ δεν έχει υποβληθεί αίτηση για έκδοση τροποποιητικής Άδειας Οικοδομής. Ως εκ 
τούτου, οι τροποποιήσεις/αλλαγές χρήσεων που έγιναν για τη μεταστέγαση του 
Υπουργείου δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε άδεια. 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι ο Δήμος στις 29.6.2015 έκδωσε Πιστοποιητικό Μη 
Εξουσιοδοτημένων Εργασιών εφόσον, μετά από αυτεπάγγελτη επιθεώρηση του 
κτηρίου που έγινε την 1.7.2014 για έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης, διαφάνηκε ότι 
υπάρχουν προβλήματα στην οικοδομή, μεταξύ των οποίων μη εξουσιοδοτημένες με 
άδεια εργασίες, προβλήματα πυρασφάλειας και μέσων διαφυγής.  

(ε) Εργασίες συντήρησης, επιδιόρθωσης και ανακαινίσεις και άλλες 
αποκοπές από το ενοίκιο. Διαπιστώθηκε ότι συνολικό ποσό ύψους €263.874, το 
οποίο αφορούσε εργασίες συντήρησης, επιδιόρθωσης και ανακαινίσεις του κτηρίου, 
αποκόπηκε κατά το 2016, κατόπιν υπόδειξης της Ιδιοκτήτριας εταιρείας από το 
ετήσιο ενοίκιο ύψους €456.681. Από έλεγχο στις πληρωμές που αφορούν στις πιο 
πάνω εργασίες, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 Οι εργασίες αναθέτονταν από τον Ιδιοκτήτη σε τρίτους, οι οποίοι στη συνέχεια 
εξέδιδαν τιμολόγια στο όνομα της Ιδιοκτήτριας εταιρείας, ενώ οι πληρωμές 
διενεργούνταν από το λογιστήριο του Υπουργείου. Σημειώνεται ότι, για τον 
σκοπό αυτό, αποκόπηκε από το ενοίκιο ποσό ύψους €11.250 για διοικητικά 
έξοδα του λογιστηρίου. 

 Τα ποσά που καταβλήθηκαν σε δυο εταιρείες κατά το 2016 αναφέρονται πιο 
κάτω:  

Εταιρεία Πληρωμές 2016 

 (€) 

Α 94.010 

Β 44.120 

 Σε αρκετές περιπτώσεις στα τιμολόγια δεν γίνεται επαρκής αναφορά στις 
εργασίες που έγιναν.  

Στο ποσό των €263.874 που αναφέρεται πιο πάνω, περιλαμβάνεται ποσό ύψους 
€97.175, το οποίο αφορούσε σε μισθούς, φιλοδωρήματα και άλλα, και το οποίο 
αποκόπηκε από το καταβλητέο ενοίκιο για το 2016 και καταβλήθηκε από το 
λογιστήριο του Υπουργείου σε τρεις υπαλλήλους της Ιδιοκτήτριας εταιρείας. 
Σημειώνεται ότι, κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας μας, η πρακτική αυτή 
τερματίστηκε στις 6.11.2016. Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη επιστολή 
μας, εύλογα δημιουργούνται υποψίες για τους πραγματικούς λόγους που η 
Ιδιοκτήτρια εταιρεία ζήτησε αυτή την πρακτική. 
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Σύσταση: Ζητήσαμε να ενημερωθούμε σχετικά με τις ενέργειες του Υπουργείου 
αναφορικά με την εξεύρεση νέου κατάλληλου κτηρίου για στέγαση του Υπουργείου 
Υγείας. 

Η Γενική Διευθύντρια μας πληροφόρησε ότι τo κτίριο έχει περάσει στην κυριότητα της 
Τράπεζας Κύπρου και μέχρι να καταδειχτεί η καλύτερη δυνατή λύση, το Υπουργείο 
Υγείας θα συνεχίσει να στεγάζεται στο εν λόγω κτήριο. Όσον αφορά στην καταβολή 
των οφειλομένων ενοικίων του κτηρίου, αποφασίστηκε όπως υπογραφεί μια 
προσωρινή συμφωνία και τα ενοίκια να καταβάλλονται σε μηνιαία βάση,  μέχρι την 
επίτευξη τελικής συμφωνίας αν και εφόσον εξασφαλιστούν οι εκ του νόμου 
επιβεβλημένες άδειες του κτηρίου.  

Επίσης η  Γενική Διευθύντρια μας ενημέρωσε ότι έχει συσταθεί επιτροπή υλοποίησης 
μεταστέγασης η οποία έχει ήδη τροχοδρομήσει ενέργειες σε συνεργασία με το Τμήμα 
Δημοσίων Έργων και σκοπός είναι να συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπου 
απαιτούνται ώστε να γίνει αξιολόγηση για το ποια  είναι η καλύτερη δυνατή λύση για 
τη στέγαση του Υπουργείου Υγείας (π.χ ανέγερση ιδιοκτήτου κτηρίου, ενοικίαση 
άλλου κτηρίου κ.λπ). Ωστόσο, σε σχετική γνωμάτευση του ημερ. 16.7.2018 που 
ακολούθησε, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας επεσήμανε ότι το υπό αναφορά 
κτήριο δεν κατέχει τις απαιτούμενες άδειες και ως εκ τούτου η χρήση του συνιστά 
ποινικό αδίκημα τόσο για τον Ιδιοκτήτη όσο και για τον ενοικιαστή, εν προκειμένω το 
Κράτος. Η γνωμάτευση επισημαίνει ότι το Υπουργείο όφειλε να προβεί άμεσα στις 
δέουσες ενέργειες για εξεύρεση νέου κτηρίου για μεταστέγαση και ότι το γεγονός πως 
το κτήριο έχει αλλάξει Ιδιοκτήτη δεν καθιστά τη λειτουργία του νόμιμη.  

Η Υπηρεσία μας επισημαίνει ξανά τη σοβαρότητα του θέματος και αναμένει από το 
Υπουργείο κατεπείγουσα λήψη μέτρων για συμμόρφωση με τη νομιμότητα. 
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3.25 Μεταστέγαση των Κεντρικών Γραφείων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών 
στην Πολυκατοικία «Δορυφόρος» στη Λεωφόρο Λάρνακας Αρ. 7-9 στην 
Αγλαντζιά. 

Κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών που έγινε στις 2.11.2017, τέθηκε από 
τον Πρόεδρο του Κ.Σ. ΕΔΕΚ Βουλευτή κ. Μαρίνο Σιζόπουλο, το θέμα της διαδικασίας 
που ακολουθήθηκε για μεταστέγαση των Κεντρικών Γραφείων των Φαρμακευτικών 
Υπηρεσιών (ΦΥ) στην πολυκατοικία «Δορυφόρος», η οποία βρίσκεται στη Λεωφόρο 
Λάρνακας Αρ. 7-9 στην Αγλαντζιά, καθώς και πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων 
του Διευθυντή ΦΥ, λόγω αγοράς από τον ίδιο, καταστήματος στη συγκεκριμένη 
πολυκατοικία, από την εταιρεία από την οποία είχαν ενοικιαστεί τα Γραφεία των ΦΥ 
και, ζητήθηκε από την Υπηρεσίας μας να ερευνήσει το θέμα και να ενημερώσει 
σχετικά την Επιτροπή.  

Κατόπιν διερεύνησης του θέματος από την Υπηρεσία μας διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Στις 17.11.2000, η τότε Αν. Διευθύντρια ΦΥ με επιστολή της προς τον Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας (ΥΥ), τον πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι ο 
χώρος στον οποίον στεγαζόταν τότε το προσωπικό των Κεντρικών Γραφείων των 
ΦΥ, που αριθμούσε 24 άτομα (1ος όροφος του κτηρίου του ΥΥ, εμβαδού 500τ.μ.), 
ήταν ανεπαρκής για τη στέγαση και του επιπρόσθετου προσωπικού, που θα 
προέκυπτε από την επικείμενη αύξηση του από 24 άτομα σε 50 περίπου άτομα, 
όπως επίσης ανεπαρκείς ήταν και οι διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι. Όπως ανέφερε 
περαιτέρω στην πιο πάνω επιστολή της η Αν. Διευθύντρια ΦΥ, η αύξηση του 
προσωπικού οφειλόταν στην εναρμόνιση των ΦΥ με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο με την 
εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας, στην ανάγκη για ενίσχυση του Τομέα 
Επιθεώρησης Φαρμακείων, καθώς και στη μετακίνηση του προσωπικού που 
ασχολείτο με την προκήρυξη και αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια 
φαρμάκων, από τον χώρο των Φαρμακευτικών Αποθηκών στον χώρο των Κεντρικών 
Γραφείων των ΦΥ, όπου στεγαζόταν ο Τομέας Προσφορών, για σκοπούς καλύτερου 
συντονισμού και οργάνωσης. 

Ενόψει των πιο πάνω, με την εν λόγω επιστολή της η Αν. Διευθύντρια ΦΥ ενημέρωσε 
τον Γενικό Διευθυντή του ΥΥ ότι κλιμάκιο του ΥΥ είχε εντοπίσει κατάλληλο γραφειακό 
χώρο για τη μεταστέγαση των Κεντρικών Γραφείων των ΦΥ στην πολυκατοικία 
«Δορυφόρος», η οποία βρίσκεται, όπως ανέφερε στην επιστολή της, σε κοντινή 
απόσταση από το ΥΥ και, η οποία διέθετε για ενοικίαση ικανοποιητικούς γραφειακούς 
χώρους σε 2 από τους ορόφους της πολυκατοικίας, συνολικού εμβαδού 900τ.μ., 
καθώς και αποθηκευτικούς χώρους εμβαδού 100τ.μ.. 

Τέλος, με την πιο πάνω επιστολή της, η Αν. Διευθύντρια ΦΥ ζήτησε από τον Γενικό 
Διευθυντή του ΥΥ όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες για την εξασφάλιση της 
σχετικής έγκρισης από το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΟ) καθώς και από την 
Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων (ΕΕΚΕ) Λευκωσίας. 

(β) Στις 20.11.2000, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΥ με επιστολή του προς τον Γενικό 
Διευθυντή του ΥΟ, επανέλαβε τις θέσεις της Αν. Διευθύντριας των ΦΥ, όπως αυτές 
παρατέθηκαν στην πιο πάνω επιστολή της ημερ. 17.11.2000 και, ζήτησε την κατ΄ 
αρχή έγκριση του για ενοικίαση του εν λόγω γραφειακού και αποθηκευτικού χώρου, 
έτσι ώστε να προωθήσει το θέμα στην ΕΕΚΕ για εξέταση. 

(γ) Στις 11.12.2000, ο (τότε και νυν) Διευθυντής ΦΥ, με επιστολή του προς τον 
Έπαρχο Λευκωσίας, Πρόεδρο της ΕΕΚΕ – μέσω του Γενικού Διευθυντή του ΥΥ – τον 
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πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – ότι δόθηκε κατ΄ αρχήν έγκριση του ΥΟ για 
μεταστέγαση των Κεντρικών Γραφείων των ΦΥ στην πολυκατοικία «Δορυφόρος» και, 
ζήτησε όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για έγκριση του συγκεκριμένου 
κτηρίου και καθορισμό του ύψους του ενοικίου. 

(δ) Σε συνεδρία της ΕΕΚΕ στις 20.12.2000, στην παρουσία του Διευθυντή ΦΥ και 
εκπροσώπων του Ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας «Δορυφόρος», αποφασίστηκε η 
ενοικίαση στην εν λόγω πολυκατοικία από τις ΦΥ, γραφειακού χώρου συνολικού 
εμβαδού 900τ.μ. (ολόκληρος ο 3ος και 4ος όροφος) καθώς και αποθηκευτικού χώρου 
εμβαδού 100τ.μ., έναντι μηνιαίου ενοικίου Λ.Κ. 3,00 ανά τ.μ. (€5,125 ανά τ.μ.) και, 
Λ.Κ. 1,25 ανά τ.μ. (€2,135 ανά τ.μ.) αντίστοιχα, με τη δέσμευση του Ιδιοκτήτη όπως 
συμμορφωθεί με συγκεκριμένες απαιτήσεις των ΦΥ, τις οποίες θα έπρεπε να 
ολοκληρώσει εντός 2 μηνών μετά την παράδοση από τις ΦΥ των σχεδίων 
διαχωρισμού των γραφείων. 

Τέλος, κατά την πιο πάνω συνεδρία, συμφωνήθηκε ότι η περίοδος ενοικίασης θα 
ήταν για 7 χρόνια, με ενοίκιο αυτό που αναφέρεται πιο πάνω για τα 3 πρώτα χρόνια, 
ενώ για τις επόμενες 2 διετίες, το ενοίκιο θα ήταν υπό επαναδιαπραγμάτευση. 

(ε) Στις 12.1.2001, ο Αν. Διευθυντής Τμήματος Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ) με 
επιστολή του προς τον Διευθυντή ΦΥ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις επιστολές του 
Διευθυντή ΦΥ με ημερ. 20.12.2000 και 5.1.2001, με τις οποίες του είχε υποβάλει τα 
σχέδια διαχωρισμού του 3ου και 4ου ορόφου της πολυκατοικίας «Δορυφόρος» σε 
γραφεία καθώς και, τους αντίστοιχους Πίνακες των εμβαδών των πιο πάνω 
γραφείων. Σύμφωνα με τους εν λόγω Πίνακες, ο διαχωρισμός του 3ου ορόφου 
προέβλεπε συνολικό ωφέλιμο γραφειακό χώρο εμβαδού 316,21τ.μ. και του 4ου 
ορόφου συνολικό ωφέλιμο γραφειακό χώρο εμβαδού 307,50τ.μ. 

(στ) Στις 29.3.2001, ο Διευθυντής ΦΥ με επιστολή του προς τον Γενικό Διευθυντή 
του ΥΟ, μέσω του Γενικού Διευθυντή του ΥΥ, ζήτησε όπως εγκρίνει την ενοικίαση του 
πιο πάνω γραφειακού χώρου στην πολυκατοικία «Δορυφόρος», σύμφωνα με την εν 
λόγω απόφαση της ΕΕΚΕ που λήφθηκε στις 20.12.2000. 

(ζ) Στις 2.5.2001, ο Διευθυντής ΤΔΕ με επιστολή του προς τον Διευθυντή ΦΥ, τον 
πληροφόρησε ότι το συνολικό εμβαδό των δύο ορόφων (3ος και 4ος) είναι 880τ.μ. (2 x 
440 τ.μ.), ενώ το εμβαδό του αποθηκευτικού χώρου είναι 93,5τ.μ. 

(η) Στις 3.5.2001, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ με επιστολή του προς τον 
Διευθυντή ΦΥ, τον πληροφόρησε ότι είχε εγκριθεί η ενοικίαση των πιο πάνω χώρων 
στην πολυκατοικία «Δορυφόρος», σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που 
τέθηκαν από την ΕΕΚΕ. 

(θ) Στις 14.5.2001, υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Διευθυντή ΦΥ, εκ μέρους του 
Κράτους και, συγκεκριμένης εταιρείας, ως Ιδιοκτήτριας της πολυκατοικίας 
«Δορυφόρος», για την ενοικίαση των εν λόγω χώρων (3ος και 4ος όροφος συνολικού 
εμβαδού γραφειακού χώρου 880τ.μ. και αποθηκευτικού χώρου εμβαδού 93,5τ.μ.) για 
χρονική περίοδο 7 ετών (από τις 14.5.2001 μέχρι τις 31.5.2008) – με δικαίωμα του 
ενοικιαστή να παρατείνει την περίοδο ενοικίασης για ακόμα 2 περιόδους των 2 
χρόνων η κάθε μια – έναντι συνολικού ετήσιου ενοικίου Λ.Κ. 33.082 (€56.524), που 
αντιστοιχεί σε Λ.Κ. 31.680 (€54.128) για τον γραφειακό χώρο και Λ.Κ. 1.402,50 
(€2.396) για τον αποθηκευτικό χώρο, για τα 3 πρώτα χρόνια, με αύξηση για τις 
επόμενες 2 διετίες ύψους 8%, κάθε διετία, επί του ενοικίου της προηγούμενης 
περιόδου.  
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(ι) Στις 18.5.2001, εκπρόσωπος της πιο πάνω εταιρείας με επιστολή του προς τον 
Διευθυντή ΦΥ, τον πληροφόρησε ότι ο εν λόγω γραφειακός χώρος (3ος και 4ος 
όροφος) καθώς και η αποθήκη είχαν πωληθεί σε άλλη εταιρεία και, ζήτησε όπως 
υπογραφούν δύο νέες ξεχωριστές συμβάσεις ενοικίασης με τον νέο Ιδιοκτήτη, μια για 
τον 3ο όροφο και μια για τον 4ο όροφο μαζί με την αποθήκη, με τους ίδιους ακριβώς 
όρους όπως προνοούνταν στην αρχική σύμβαση. Οι πιο πάνω νέες συμβάσεις 
υπογράφηκαν μεταξύ του Διευθυντή ΦΥ, εκ μέρους του Κράτους και της νέας 
εταιρείας, ως Ιδιοκτήτριας των συγκεκριμένων χώρων, με ημερομηνία την ίδια όπως 
της αρχικής σύμβασης, δηλαδή 14.5.2001.  

(ια) Στις 11.9.2003, ο Διευθυντής ΦΥ με επιστολή του προς τον Γενικό Διευθυντή 
του ΥΥ, ζήτησε την έγκριση του για ενοικίαση επιπρόσθετου γραφειακού χώρου στον 
2ον όροφο της πολυκατοικίας «Δορυφόρος», εμβαδού 440τ.μ., για κάλυψη των 
στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών Γραφείων των ΦΥ, λόγω – όπως ανέφερε στην 
επιστολή του – αναμενόμενης αύξησης του προσωπικού των ΦΥ, το οποίο ήταν 
απαραίτητο για ικανοποίηση του αυξημένου όγκου εργασίας που θα προέκυπτε από 
την εναρμόνιση των ΦΥ με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, μετά την ένταξη της Κύπρου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(ιβ) Στις 8.10.2003, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΥ με επιστολή του προς τον Γενικό 
Διευθυντή του ΥΟ, τον ενημέρωσε, μεταξύ άλλων, για την ανάγκη ενοικίασης 
επιπρόσθετου γραφειακού χώρου στην πολυκατοικία «Δορυφόρος», για τους λόγους 
που αναφέρονταν στην πιο πάνω επιστολή του Διευθυντή ΦΥ ημερ. 11.9.2003 και, 
ζήτησε την κατ΄ αρχήν έγκριση του για ενοικίαση στον 2ο όροφο της εν λόγω 
πολυκατοικίας, χώρου εμβαδού 440τ.μ. 

(ιγ) Στις 20.10.2003, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ με επιστολή του προς τον Γενικό 
Διευθυντή του ΥΥ, τον πληροφόρησε ότι δόθηκε η κατ΄ αρχήν έγκριση του για 
ενοικίαση του πιο πάνω χώρου, με την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί αναλυτική 
κατάσταση των επιπρόσθετων στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών Γραφείων των 
ΦΥ. 

(ιδ) Στις 18.11.2003, ο Διευθυντής ΦΥ με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της 
ΕΕΚΕ, μέσω του Γενικού Διευθυντή του ΥΥ, του ζήτησε όπως προβεί στις δέουσες 
ενέργειες για έγκριση της ενοικίασης από τις ΦΥ του επιπρόσθετου χώρου και τον 
καθορισμό του ύψους του ενοικίου. 

(ιε) Στις 9.12.2003, η ΕΕΚΕ σε συνεδρία της, στην παρουσία του Διευθυντή ΦΥ και 
εκπροσώπων του Ιδιοκτήτη, εξέτασε το θέμα της ενοικίασης από τις ΦΥ χώρου 
εμβαδού 440τ.μ. (2ος όροφος) της πολυκατοικίας «Δορυφόρος». Σύμφωνα με τα 
πρακτικά της εν λόγω συνεδρίας, οι εκπρόσωποι του Ιδιοκτήτη ζήτησαν μηνιαίο ενοίκιο 
Λ.Κ. 4,40 ανά τ.μ. (€7,52 ανά τ.μ.), ενώ η ΕΕΚΕ εισηγήθηκε μηνιαίο ενοίκιο Λ.Κ. 3,50 
ανά τ.μ. (€5,98 ανά τ.μ.). 

(ιστ) Στις 13.1.2004 η ΕΕΚΕ, σε νέα συνεδρία της, στην παρουσία του Διευθυντή ΦΥ 
και εκπροσώπου του Ιδιοκτήτη, επανεξέτασε το πιο πάνω θέμα και αποφάσισε, με τη 
σύμφωνη γνώμη του Ιδιοκτήτη, την ενοικίαση από τις ΦΥ του εν λόγω χώρου, έναντι 
μηνιαίου ενοικίου Λ.Κ. 3,50 ανά τ.μ. (€5,98 ανά τ.μ.) για περίοδο 7 ετών. Αποφάσισε 
επίσης όπως, μετά τα πρώτα 3 χρόνια, το ενοίκιο να αυξάνεται κατά 8% ανά διετία.  

(ιζ) Στις 21.1.2004, ο Διευθυντής ΦΥ με επιστολή του προς τον Γενικό Διευθυντή 
του ΥΟ – μέσω του Γενικού Διευθυντή του ΥΥ – απέστειλε αναλυτική κατάσταση των 
επιπρόσθετων στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών Γραφείων των ΦΥ, 
αναφέροντας τα ακόλουθα (οι υπογραμμίσεις δικές μας): 
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«Σήμερα τα Κεντρικά Γραφεία των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών καταλαμβάνουν 
450τ.μ. ωφέλιμου γραφειακού χώρου. Ενόψει της ένταξης της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνεται αναγκαίο όπως το Τμήμα Φαρμακορύθμισης που 
έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του Κοινοτικού Κεκτημένου, ενισχυθεί με 
επιπλέον Φαρμακοποιούς, Τεχνικούς Φαρμακείου και γραμματειακό 
προσωπικό, γεγονός που θα αυξήσει τις ανάγκες σε ωφέλιμο γραφειακό χώρο 
στα 680τ.μ. Ο συνολικός ωφέλιμος χώρος που απαιτείται για το προσωπικό που 
θα αυξηθεί στα 52 άτομα φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα που επισυνάπτεται. 
Επιπλέον, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες στους προϋπολογισμούς για το 2004 
περιέλαβαν την ανάγκη για ενίσχυση του εν λόγω Τμήματος με 18 
Φαρμακοποιούς και 11 Τεχνικούς Φαρμακείου προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της 
εναρμονισμένης νομοθεσίας. 

Ως εκ τούτου, η ενοικίαση του 2ου ορόφου στο κτήριο που στεγάζονται σήμερα οι 
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (3ος και 4ος όροφος) κρίνεται αναγκαία εφόσον θα 
αυξήσει τον ωφέλιμο γραφειακό χώρο στα 675τ.μ. περίπου». 

(ιη) Στις 30.1.2004, ο Διευθυντής ΦΥ με νέα επιστολή του προς τον Γενικό 
Διευθυντή του ΥΟ – μέσω του Γενικού Διευθυντή του ΥΥ – επισύναψε τα πρακτικά 
της πιο πάνω απόφασης της ΕΕΚΕ ημερ. 13.1.2004 και, ζήτησε όπως δοθεί η τελική 
έγκριση για την ενοικίαση του 2ου ορόφου της πολυκατοικίας «Δορυφόρος». 

(ιθ) Στις 10.2.2004, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ με απαντητική επιστολή του προς 
τον Διευθυντή των ΦΥ, τον πληροφόρησε ότι εγκρίθηκε η ενοικίαση του πρόσθετου 
ορόφου (2ος όροφος), σύμφωνα με την εισήγηση της ΕΕΚΕ, σημειώνοντας ότι «Για 
τον πρόσθετο όροφο θα ισχύουν οι όροι του υφιστάμενου συμβολαίου που προνοούν 
μηνιαίο ενοίκιο ύψους Λ.Κ. 3,50 ανά τ.μ. (€5,98 ανά τ.μ.)». 

(κ) Στις 10.2.2004, υπογράφηκε σύμβαση ενοικίασης μεταξύ του Διευθυντή ΦΥ εκ 
μέρους του Κράτους και, της Ιδιοκτήτριας εταιρείας της πολυκατοικίας «Δορυφόρος», 
για την ενοικίαση του 2ου ορόφου, συνολικού εμβαδού 450τ.μ., για χρονική περίοδο 7 
ετών (από τις 10.2.2004 μέχρι τις 28.2.2011), με δικαίωμα του ενοικιαστή να 
παρατείνει τη περίοδο ενοικίασης για ακόμα 2 περιόδους των 2 χρόνων η κάθε μια, 
έναντι μηνιαίου ενοικίου Λ.Κ. 3.50 ανά τ.μ. (€5,98 ανά τ.μ.), δηλαδή ετήσιου ενοικίου   
Λ.Κ. 18.900 (€32.292) για τα 3 πρώτα χρόνια, το οποίο θα αυξάνεται κατά 8%, κάθε 
επόμενη διετία, επί του ενοικίου της προηγούμενης περιόδου. 

(κα) Μετά την πάροδο των 7 χρόνων από την υπογραφή της συμφωνίας για την 
ενοικίαση του 3ου και 4ου ορόφου, η ΕΕΚΕ σε συνεδρία της στις 17.3.2009, 
αποφάσισε να εισηγηθεί στον Ιδιοκτήτη, μετά από εξέταση αιτήματος του που 
υποβλήθηκε τον Νοέμβριο 2008 για επαναδιαπραγμάτευση του ενοικίου, την αύξηση 
του ενοικίου για τον 3ο όροφο κατά 14% και για τον 4ο όροφο και τον αποθηκευτικό 
χώρο κατά 10% από την 1.6.2008 μέχρι την 1.6.2010. Η εν λόγω εισήγηση έγινε 
αποδεκτή από τον Ιδιοκτήτη στις 23.3.2009. 

Κατά την πιο πάνω συνεδρία, πέραν της αναθεώρησης του ενοικίου, έγινε αναφορά 
και στην κακή κατάσταση του κτηρίου, το οποίο παρουσίαζε σοβαρές ζημιές 
(ρηγματώσεις στην τοιχοποιΐα, πτώση σοβάδων κ.ά.), για τις οποίες ζητήθηκε από 
τον Ιδιοκτήτη όπως λάβει διορθωτικά μέτρα. 

(κβ) Στις 31.8.2012, τερματίστηκαν οι πιο πάνω συμβάσεις ενοικίασης του 3ου και 4ου 
ορόφου της πολυκατοικίας «Δορυφόρος», και στις 15.9.2012, τερματίστηκε και η 
σύμβαση ενοικίασης του 2ου ορόφου της εν λόγω πολυκατοικίας. 
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Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας παρατήρησε τα ακόλουθα: 

(α) Οι ΦΥ με τις ενέργειες τους έχουν παραβιάσει τις αρχές της χρηστής διοίκησης, 
ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας όσον αφορά τη διαδικασία που ακολούθησαν για 
ενοικίαση του γραφειακού και αποθηκευτικού χώρου στην πολυκατοικία 
«Δορυφόρος» για τη στέγαση των Κεντρικών Γραφείων των ΦΥ. Η επιλογή της εν 
λόγω πολυκατοικίας έγινε χωρίς προηγουμένως τη δημοσίευση Πρόσκλησης 
Δήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΔΕ) και τον καθορισμό των απαιτήσεων των ΦΥ ή/και 
κατάλληλων κριτηρίων επιλογής, όπως η τοποθεσία του κτηρίου, το απαιτούμενο 
εμβαδό γραφειακών χώρων, ο αριθμός των χώρων στάθμευσης, η περίοδος 
ενοικίασης, το δικαίωμα του ενοικιαστή για παράταση της περιόδου ενοικίασης, η 
εξασφάλιση Αδειών/Πιστοποιητικού Έγκρισης κ.ά.. Μόνο μέσα από μια τέτοια 
ανοικτή διαδικασία θα ήταν δυνατή η συμμετοχή όλων των πιθανών ενδιαφερομένων 
οικονομικών φορέων, προς όφελος του δημοσίου. Σημειώνουμε ότι την περίοδο 
εκείνη ενδεχομένως να μην υπήρχε επίσημα θεσμοθετημένη μια τέτοια ανοικτή 
διαδικασία για την ενοικίαση κτηρίων, ανέκαθεν όμως αποτελούσε ορθή πρακτική η 
αναζήτηση της βέλτιστης επιλογής μέσω της επαρκούς έρευνας της αγοράς, δηλαδή 
της προκήρυξης πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος.   

Όπως ανέφερε στην επιστολή της η Αν. Διευθύντρια ΦΥ προς τον Γενικό Διευθυντή 
του ΥΥ με ημερ. 17.11.2000 και, επανέλαβε στη δική του επιστολή προς τον Γενικό 
Διευθυντή του ΥΟ ο Γενικός Διευθυντής του ΥΥ με ημερ. 20.11.2000, η επιλογή της 
συγκεκριμένης πολυκατοικίας έγινε από κλιμάκιο του ΥΥ, με μοναδικό κριτήριο την 
κοντινή απόσταση της πολυκατοικίας από την τοποθεσία που βρισκόταν τότε το ΥΥ.  

Ανεξάρτητα των πιο πάνω, από τη μελέτη των σχετικών φακέλων, τόσο στις ΦΥ όσο 
και στο ΥΥ, δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε γραπτή αναφορά/έκθεση σχετικά με τη 
διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, 
στην οποία να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα άτομα του κλιμακίου που έλαβαν 
μέρος στην επιλογή, την ημερομηνία που έγινε – αν έγινε – επιτόπιος έλεγχος στην 
πολυκατοικία, ποια άλλα κτήρια είχε επισκεφθεί το κλιμάκιο και, στην περίπτωση 
αυτή, κατά πόσο αξιολογήθηκαν αυτά και με ποια κριτήρια. 

(β) Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΥ με την επιστολή του προς τον Γενικό Διευθυντή 
του ΥΟ ημερ. 20.11.2000, είχε ζητήσει την κατ΄ αρχήν έγκριση του για ενοικίαση του 
εν λόγω γραφειακού και αποθηκευτικού χώρου στην πολυκατοικία «Δορυφόρος», 
έτσι ώστε να προωθήσει το θέμα στην ΕΕΚΕ για εξέταση.  

Στις 11.12.2000, ο Διευθυντής των ΦΥ, με επιστολή του προς τον Έπαρχο 
Λευκωσίας, Πρόεδρο της ΕΕΚΕ, τον πληροφόρησε ότι είχε δοθεί η πιο πάνω      κατ΄ 
αρχήν έγκριση του ΥΟ, την οποία ωστόσο δεν έχουμε εντοπίσει στους σχετικούς 
φακέλους κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου. 

(γ) Σε συνεδρία της ΕΕΚΕ στις 20.12.2000, αποφασίστηκε η ενοικίαση του 3ου και 
4ου ορόφου και του αποθηκευτικού χώρου εμβαδού και συμφωνήθηκε μηνιαίο ενοίκιο 
Λ.Κ. 3,00 ανά τ.μ. (€5,125 ανά τ.μ.) για τους δύο ορόφους και, Λ.Κ. 1,25 ανά τ.μ. 
(€2,135 ανά τ.μ.) για τον αποθηκευτικό χώρο, ενοίκιο το οποίο θα ίσχυε για τα 3 
πρώτα χρόνια, ενώ για τις επόμενες 2 διετίες, το ενοίκιο θα ήταν υπό 
επαναδιαπραγμάτευση. Ωστόσο, στη συμφωνία που υπογράφτηκε στις 14.5.2001 
περιλήφθηκε πρόνοια για αύξηση ίση με 8% κάθε διετία, επί του ενοικίου της 
προηγούμενης περιόδου. Δεν έχουμε εντοπίσει έγκριση της ΕΕΚΕ για τη 
διαφοροποίηση αυτή και συνεπώς αυτή ενδεχομένως να έγινε καθ’ υπέρβαση 
εξουσίας. 
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(δ) Όπως αναφέρεται πιο πάνω, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης 
ενοικίασης στις 14.5.2001 με την ιδιοκτήτρια εταιρεία της πολυκατοικίας 
«Δορυφόρος», η εν λόγω εταιρεία με επιστολή της ημερ. 18.5.2001, πληροφόρησε τον 
Διευθυντή των ΦΥ ότι ο ενοικιαζόμενος γραφειακός χώρος (3ος και 4ος) καθώς και η 
αποθήκη, είχαν πωληθεί στη νέα εταιρεία. Ωστόσο, σε μεταγενέστερη επιστολή της 
συγκεκριμένης εταιρείας ημερομηνίας 6.7.2001 ο Διευθυντής των ΦΥ ενημερώθηκε 
ότι η νέα εταιρεία ήταν Ιδιοκτήτης των πιο πάνω γραφειακών χώρων καθώς και της 
αποθήκης από τις 30.4.2001.  

Η Υπηρεσία μας διερεύνησε περαιτέρω το θέμα αυτό και διαπίστωσε ότι τα 
πωλητήρια έγγραφα του 3ου και 4ου ορόφου έχουν ημερομηνία 11.6.2001 και 
κατατέθηκαν στο Κτηματολόγιο στις 29.6.2001, ενώ η μεταβίβαση και ο διαχωρισμός 
έγινε το 2013.  

Όλες οι πιο πάνω ημερομηνίες και παραστάσεις είναι αντιφατικές και αντικρουόμενες 
και προφανώς κάποιες εξ αυτών είναι ψευδείς.  

Ο Διευθυντής των ΦΥ υπέγραψε νέες συμβάσεις ενοικίασης – με τους ίδιους όρους 
αλλά ξεχωριστές συμβάσεις για κάθε όροφο – με τον νέο Ιδιοκτήτη, χωρίς 
προηγουμένως να παραπέμψει το εν λόγω θέμα στην ΕΕΚΕ για εξέταση/έγκριση και 
στη συνέχεια στο ΥΟ για τελική έγκριση. Επίσης, ως ημερομηνία υπογραφής των 
νέων συμβάσεων καταγράφηκε η 14η Μαΐου 2001, δηλαδή ημερομηνία 
προγενέστερη της πραγματικής. Η Υπηρεσία μας δεν έχει στοιχεία πότε στην 
πραγματικότητα έγινε η υπογραφή των δύο νέων συμβάσεων. Από τα πιο πάνω 
συμπεραίνεται ότι έγινε καταγραφή ψευδούς ημερομηνίας υπογραφής των 
συμβάσεων.  

(ε) Όπως αναφέρεται πιο πάνω, στις 20.10.2003, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ 
ενέκρινε κατ΄ αρχήν την ενοικίαση του επιπρόσθετου γραφειακού χώρου στον 2ο 
όροφο της πολυκατοικίας «Δορυφόρος», με την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί από 
το ΥΥ αναλυτική κατάσταση των επιπρόσθετων στεγαστικών αναγκών των 
Κεντρικών Γραφέων των ΦΥ. 

Στην απαντητική επιστολή του Διευθυντή ΦΥ ημερ. 21.1.2004, αναφέρεται – μεταξύ 
άλλων – ότι τα Κεντρικά Γραφεία των ΦΥ καταλάμβαναν ωφέλιμο γραφειακό χώρο 
εμβαδού 450τ.μ. και με την προβλεπόμενη αύξηση του προσωπικού, η ανάγκη σε 
ωφέλιμο γραφειακό χώρο θα αυξανόταν σε 680τ.μ. 

Ωστόσο, ο συνολικός χώρος που ενοικιάστηκε σύμφωνα με τις συμβάσεις ενοικίασης 
ήταν 1.330τ.μ. (440τ.μ. + 440τ.μ. + 450τ.μ.) και, λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό 
ωφέλιμο εμβαδό του 3ου και 4ου ορόφου ήταν 623,71τ.μ. (316,21τ.μ. + 307,50τ.μ.), 
δεν τεκμηριώνεται η άμεση ανάγκη για ενοικίαση του επιπλέον ορόφου (2ου ορόφου) 
– ο οποίος είχε ωφέλιμο γραφειακό χώρο εμβαδού περίπου 339τ.μ. – με βάση τις 
ανάγκες σε ωφέλιμο γραφειακό χώρο που υπολόγισε ο Διευθυντής ΦΥ, δηλ. τα 680 
τ.μ., όσο ήταν περίπου το εμβαδό του 3ου και 4ου ορόφου (623,71τ.μ.). 

(στ) Στην έγκριση που δόθηκε από τον Γενικό Διευθυντή του ΥΟ με την επιστολή του 
προς τον Διευθυντή ΦΥ ημερ. 10.2.2004, για ενοικίαση του 2ου ορόφου, αναφέρεται ότι 
«Για τον πρόσθετο όροφο θα ισχύουν οι όροι του υφιστάμενου συμβολαίου που 
προνοούν μηνιαίο ενοίκιο Λ.Κ. 3.50 ανά τ.μ. (€5.98 ανά τ.μ.)». Ωστόσο το ενοίκιο που 
προνοούσε η υφιστάμενη σύμβαση ενοικίασης για τον 3ο και 4ο όροφο ήταν Λ.Κ. 3.00 
ανά τ.μ. (€5.125 ανά τ.μ.) και όχι Λ.Κ. 3.50 ανά τ.μ. (€5.98 ανά τ.μ.). Ακόμη και να ληφθεί 
υπόψη η αύξηση 8% λόγω της παρόδου της πρώτης τριετίας από την υπογραφή της 
πρώτης σύμβασης, το ύψος του ενοικίου ήταν Λ.Κ. 3.24 ανά τ.μ. (€5.54 ανά τ.μ.) 
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(ζ) Μετά την πάροδο των 7 χρόνων από την υπογραφή της συμφωνίας για την 
ενοικίαση του 3ου και 4ου ορόφου, η ΕΕΚΕ σε συνεδρία της στις 17.3.2009, αποφάσισε 
να εισηγηθεί στον Ιδιοκτήτη, μετά από εξέταση αιτήματος του που υποβλήθηκε τον 
Νοέμβριο 2008 για επαναδιαπραγμάτευση του ενοικίου, την αύξηση του ενοικίου για τον 
3ο όροφο κατά 14% και για τον 4ο όροφο και τον αποθηκευτικό χώρο κατά 10% από την 
1.6.2008 μέχρι την 1.6.2010. Η εν λόγω εισήγηση έγινε αποδεκτή από τον Ιδιοκτήτη στις 
23.3.2009. 

Κατά την πιο πάνω συνεδρία, πέραν της αναθεώρησης του ενοικίου, έγινε αναφορά και 
στην κακή κατάσταση του κτηρίου, το οποίο παρουσίαζε σοβαρές ζημιές (ρηγματώσεις 
στην τοιχοποιία, πτώση σοβάδων κ.ά.), για τις οποίες ζητήθηκε από τον Ιδιοκτήτη όπως 
λάβει διορθωτικά μέτρα. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ήδη επρόκειτο για κτήριο ηλικίας 8 ετών, τα 
προβλήματα ποιότητας που παρουσίαζε το κτήριο, και το γεγονός ότι την εποχή εκείνη 
άρχιζε η σοβαρή μείωση των τρεχουσών τιμών των ενοικίων λόγω της οικονομικής 
έγκρισης, θεωρούμε αδικαιολόγητες τις αυξήσεις που συμφωνήθηκαν. 

(η) Δεν υπάρχει από την ΕΕΚΕ και το ΥΟ έγκριση για επέκταση της περιόδου 
ενοικίασης, για το γραφειακό χώρο του 3ου και 4ου ορόφου από τις 31.5.2012 που έληξε 
η 2η περίοδος παράτασης της σύμβασης, μέχρι τις 31.8.2012 που αυτή τερματίστηκε. 

(θ) Η έγκριση για ενοικίαση του 2ου ορόφου από την ΕΕΚΕ αφορούσε γραφειακό χώρο 
εμβαδού 440τ.μ. Στη σύμβαση ενοικίασης περιλήφθηκε εμβαδό 450τ.μ., που αύξανε και 
το ύψος του ενοικίου, εφόσον αυτό υπολογιζόταν με βάση το εμβαδόν. 

(ι) Συνοψίζοντας, παρατηρούμε ότι η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη 
στέγαση των Κεντρικών Γραφείων των ΦΥ στην πολυκατοικία «Δορυφόρος», δεν 
συνάδει με τις προβλεπόμενες διαδικασίες που ακολουθούνται από το δημόσιο για 
ενοικίαση κτηρίων για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του, ούτε και με τις διαδικασίες 
που εύλογα θα αναμενόταν να ακολουθηθούν εκεί που δεν υπήρχαν θεσμοθετημένες 
διαδικασίες, και δεν διασφάλισε το δημόσιο συμφέρον. 

Όσον αφορά το θέμα της αγοράς καταστήματος στην πολυκατοικία «Δορυφόρος» από 
τον Διευθυντή ΦΥ, κατόπιν διερεύνησης του θέματος, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:  

(α) Το συγκεκριμένο κατάστημα το αγόρασε αρχικά, σύμφωνα με το Πωλητήριο 
Έγγραφο ημερ. 10.1.2001, συγκεκριμένη εταιρεία – ιδιοκτησίας της συζύγου του 
Διευθυντή ΦΥ – από την ιδιοκτήτρια εταιρεία της πολυκατοικίας «Δορυφόρος», έναντι 
του ποσού των Λ.Κ. 190.000 (€324.634). 

(β) Ο Διευθυντής ΦΥ, μετά την έναρξη της διαδικασίας ετοιμασίας της παρούσας 
επιστολής, μας πληροφόρησε ότι η συγκεκριμένη αγορά ακυρώθηκε λόγω οικονομικών 
δυσκολιών της πιο πάνω εταιρείας, η οποία τελικά διαλύθηκε το 2014, μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης.  

(γ) Το 2003, το εν λόγω κατάστημα αγοράστηκε, σύμφωνα με το Πωλητήριο Έγγραφο 
ημερ. 18.5.2003, από τον Διευθυντή ΦΥ και την πεθερά του, εξ ημισείας, από την πιο 
πάνω ιδιοκτήτρια εταιρεία της πολυκατοικίας «Δορυφόρος», έναντι του ιδίου ποσού Λ.Κ. 
190.000 (€324.634). Η μεταβίβαση του καταστήματος έγινε στις 30.6.2003. 

(δ) Στις 27.3.2006, ο Διευθυντής ΦΥ δώρισε το μερίδιο του στο εν λόγω κατάστημα (½ 
μερίδιο) στη σύζυγο του, η οποία ακολούθως το δώρισε στις 5.4.2006, στη μητέρα της. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, η αγοραία αξία 
ολόκληρου του καταστήματος με τιμές 10.1.2013, είναι €562.000. 
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(ε) Την περίοδο (τέλος του 2000, αρχές του 2001) που γινόταν η πρώτη αγορά του 
καταστήματος στην πολυκατοικία «Δορυφόρος» από την ιδιοκτήτρια εταιρεία ο 
Διευθυντής ΦΥ ενεργούσε εκ μέρους του Κράτους ως Διευθυντής ΦΥ για την ενοικίαση 
του 3ου και 4ου ορόφου του ίδιου κτηρίου από την ίδια εταιρεία, και μετέπειτα (μέσα του 
2003) όταν έγινε η δεύτερη αγορά του καταστήματος (μετά την ακύρωση της πρώτης), ο 
Διευθυντής ΦΥ ενεργούσε για την ενοικίαση και του 2ου ορόφου στο ίδιο κτήριο. 

Στις 4.1.2018, με επιστολή μας προς την Γενική Διευθύντρια του ΥΥ και την Αν. 
Διευθύντρια των ΦΥ, υποβάλαμε έκθεση με τα πορίσματα της Υπηρεσίας μας όπως 
αυτά προέκυψαν από τη διερεύνηση του θέματος και, ζητήσαμε όπως έχουμε τις 
απόψεις τους καθώς και, τις απόψεις του Διευθυντή ΦΥ όσον αφορά το πιο πάνω θέμα 
της αγοράς του καταστήματος. 

Στις 30.1.2018, η Γενική Διευθύντρια του ΥΥ με απαντητική επιστολή της, αναφέρθηκε 
στην εν λόγω έκθεση μας επισυνάπτοντας σχετική επιστολή της Αν. Διευθύντριας ΦΥ 
προς την ίδια με ημερ. 24.1.2018, στην οποία η Αν. Διευθύντρια ΦΥ καταγράφει τις 
απόψεις της επί του συγκεκριμένου θέματος.  

Η Γενική Διευθύντρια του ΥΥ με την πιο πάνω επιστολή της μας πληροφόρησε ότι 
συμφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής της Αν. Διευθύντριας ΦΥ, αναφέροντας ότι 
όπως διαφαίνεται, η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη μεταστέγαση των Κεντρικών 
Γραφείων των ΦΥ στο κτήριο «Δορυφόρος» δεν συνάδει με τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες που ακολουθούνται από το δημόσιο για ενοικίαση κτηρίων για κάλυψη των 
στεγαστικών αναγκών τους, αφού η επιλογή του συγκεκριμένου κτηρίου έγινε χωρίς 
προηγουμένως τη δημοσίευση ΠΔΕ και τον καθορισμό των απαιτήσεων των ΦΥ καθώς 
και, των κατάλληλων κριτηρίων επιλογής. 

Η Αν. Διευθύντρια ΦΥ με την πιο πάνω επιστολή της ημερ. 24.1.2018 προς την Γενική 
Διευθύντρια του ΥΥ, επιβεβαίωσε τα πορίσματα της έρευνας μας.  

Στις 8.2.2018, ο Διευθυντής ΦΥ με επιστολή του προς την Υπηρεσία μας, υπέβαλε τις 
θέσεις του αναφορικά με τα πορίσματα της έκθεσης μας καθώς και για το θέμα της 
αγοράς του καταστήματος για το οποίο είχαμε ζητήσει τις απόψεις του με την επιστολή 
μας ημερ. 4.1.2018. Επίσης, μας διαβεβαίωσε ότι όλες οι ενέργειες τόσο του ιδίου ως 
Διευθυντή ΦΥ, όσο και του προσωπικού των ΦΥ έχουν πάντοτε ως γνώμονα την 
εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.  

Σύσταση: Στο άρθρο 60(2) του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου καθορίζεται ότι κάθε 
δημόσιος υπάλληλος οφείλει να μην αναλαμβάνει, είτε ατομικώς είτε ως μέλος 
συλλογικού οργάνου, την επίλυση ζητήματος και να μη συμπράττει στην έκδοση 
πράξεων, αν ο ίδιος ή πρόσωπο με το οποίο έχει ιδιάζουσα σχέση ή συγγενής του εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τέταρτου βαθμού έχει πρόδηλο συμφέρον.  
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3.26 Ενοικίαση κτηρίου για στέγαση των Κεντρικών Γραφείων του ΟΑΠ στην 
οδό Μιχαήλ Κουτσόφτα στη Λευκωσία. 

Στις 26.5.2017, με επιστολή μας προς τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών, 
ζητήσαμε όπως, στα πλαίσια έρευνας που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας για τη 
διαδικασία που ακολουθήθηκε για ενοικίαση του κτηρίου στο οποίο στεγάζονται τα 
Κεντρικά Γραφεία του ΟΑΠ στην οδό Μιχαήλ Κουτσόφτα στη Λευκωσία, αποστείλει 
στην Υπηρεσία μας όλα τα σχετικά με το θέμα έγγραφα/αλληλογραφία. 

Στις 6.7.2017, ο Επίτροπος μάς πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι η σύμβαση 
ενοικίασης του κτηρίου υπογράφηκε στις 23.9.2003, μετά από διαπραγματεύσεις με 
τον Ιδιοκτήτη και τη σύμφωνη γνώμη του τότε Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου 
Οικονομικών καθώς και του τότε Προέδρου της Επιτροπής Ενοικίων. Περαιτέρω, μας 
πληροφόρησε ότι το 2011 ο Οργανισμός προχώρησε σε διαπραγματεύσεις με τον 
Ιδιοκτήτη του κτηρίου και εξασφάλισε βελτίωση των όρων της σύμβασης ενοικίασης, 
συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της αύξησης του ενοικίου. 

Τέλος, μας πληροφόρησε ότι για διασφάλιση των συμφερόντων του Οργανισμού και, 
ενόψει της λήξης της σύμβασης ενοικίασης στις 30.9.2018, ο Οργανισμός 
επανεξετάζει τις ανάγκες στέγασης του σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων 
Έργων. Προς τον σκοπό αυτό, αφού ολοκληρωθεί η κτηριολογική μελέτη και 
υπολογιστεί η δαπάνη για τυχόν ανέγερση νέου κτηρίου, ο Οργανισμός θα προβεί σε 
έρευνα αγοράς και θα ετοιμάσει τεκμηριωμένη εισήγηση ως προς τον οικονομικότερο 
τρόπο στέγασης των Γραφείων του ΟΑΠ στη Λευκωσία (ανέγερση, αγορά, μίσθωση 
νέου κτηρίου). 

Τον Σεπτέμβριο 2017, με νέα επιστολή μας προς τον Επίτροπο, παρατηρήσαμε ότι, 
ενώ είχαμε ζητήσει όπως μας υποβάλει τα σχετικά με τη διαδικασία ενοικίασης 
έγγραφα, μας υπέβαλε τη συμφωνία ενοικίασης ημερ. 23.9.2003, τη 
συμπληρωματική συμφωνία ημερ. 6.6.2011 καθώς και την επιστολή του τέως 
Επιτρόπου προς τον Υπουργό ΓΑΑΠ ημερ. 24.9.2003. 

Ενόψει των πιο πάνω, ζητήσαμε όπως υποβάλει στην Υπηρεσία μας όλα τα έγγραφα 
που είχαν ζητηθεί με την προηγούμενη επιστολή μας ημερ 26.5.2017, καθώς επίσης 
όλη τη σχετική αλληλογραφία/πρακτικά/αποφάσεις που αφορούν τη διαδικασία για 
την υπογραφή της συμπληρωματικής συμφωνίας. 

Στις 3.10.2017, ο Επίτροπος, με απαντητική επιστολή του, μας πληροφόρησε, 
μεταξύ άλλων, ότι δεν είχαν εντοπιστεί οποιαδήποτε πρόσθετα έγγραφα που 
αφορούν την υπογραφή της αρχικής σύμβασης ενοικίασης ημερ. 23.9.2003, πέραν 
των εγγράφων που είχαν ήδη αποσταλεί στην Υπηρεσία μας 

Όσον αφορά στη διαδικασία για την υπογραφή της συμπληρωματικής συμφωνίας 
ημερ. 6.6.2011, ο Επίτροπος μας πληροφόρησε ότι στις 18.12.2008, η Ιδιοκτήτρια 
του κτηρίου καταχώρισε αγωγή εναντίον του ΟΑΠ σε σχέση με την αύξηση του 
ενοικίου καθώς και την αποκοπή από το ποσό των ενοικίων, του κόστους για τη 
συντήρηση του κτηρίου. Μετά από διαπραγματεύσεις με την Ιδιοκτήτρια του κτηρίου, 
η εν λόγω αγωγή αποσύρθηκε και υπογράφηκε η πιο πάνω συμπληρωματική 
συμφωνία. 

Τον Δεκέμβριο 2017, ο Επίτροπος μας πληροφόρησε ότι συμφωνεί με το 
περιεχόμενο της παραγράφου.  

Τέλος, επισήμανε ότι ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων και Συναφή Θέματα Νόμος Ν.73(Ι)/2016 καθώς και, η προηγούμενη 
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ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του τις δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών που αφορούν την απόκτηση ή τη μίσθωση, με οποιουσδήποτε 
χρηματοοικονομικούς όρους, υφιστάμενων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων.  

Ωστόσο, η Υπηρεσία μας επιθυμεί να υποδείξει ότι το άρθρο 30 του περί της 
Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 
Δημοκρατίας Νόμου του 2014 (Ν.38(Ι)/2014), προβλέπει ότι η αγορά ή ενοικίαση 
κτηρίων, η παραχώρηση υπηρεσιών, δικαιωμάτων, η αποδοχή χορηγιών, η πώληση 
υπηρεσιών, έργων ή οποιοσδήποτε άλλος πλειοδοτικός ή μειοδοτικός διαγωνισμός 
και δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες εξαιρούνται από τους Νόμους και Κανονισμούς 
που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 29, πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με 
τις αρχές τις διαφάνειας, της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της ίσης 
μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων.  

Σύσταση: Οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου θα πρέπει να ακολουθούν τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν ενοικιάσεις κτηρίων 
και να προβαίνουν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες, για διασφάλιση των 
συμφερόντων τους. 
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Εκθέσεις ελέγχου συμβολαίων ενοικίασης κτηρίων με βάση στοιχεία από 
προηγούμενες έρευνες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. 
 
3.27 Μεταστέγαση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου 
και του Επαρχιακού Γραφείου Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 
Αμμοχώστου στο Παραλίμνι. 

Στις 5.6.2014, ο Αν. Έπαρχος Αμμοχώστου ζήτησε έγκριση από τον Κεντρικό Φορέα 
Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών (Κ.Φ.Σ.Κ.Υ.) όπως προχωρήσει σε Πρόσκληση 
Δήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΔΕ) για την ενοικίαση κτηρίου για στέγαση του 
Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου του Επαρχιακού Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως Αμμοχώστου, και της Επαρχιακής Διοίκησης 
Αμμοχώστου. Στις 23.9.2014, ο Κ.Φ.Σ.Κ.Υ. ενέκρινε το πιο πάνω αίτημα. 

Μετά την υποβολή των προσφορών και την αξιολόγηση τους, ο Αν. Έπαρχος 
Αμμοχώστου υπέβαλε στις 15.12.2014 στον Κ.Φ.Σ.Κ.Υ., την Έκθεση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης. Ο Κ.Φ.Σ.Κ.Υ. κατόπιν μελέτης της εν λόγω Έκθεσης και επιτόπου 
επισκέψεις αρμοδίων λειτουργών, με επιστολή του προς τον Αν. Έπαρχο 
Αμμοχώστου ημερ. 3.8.2015, παραχώρησε έγκριση για παραμονή της Επαρχιακής 
Διοίκησης Αμμοχώστου στο κτήριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα και, έγκριση για 
μεταστέγαση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου και του 
Επαρχιακού Γραφείου Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Αμμοχώστου στο κτήριο 
Αρτάκ Λίτμαν, εμβαδού 2.300τ.μ., έναντι μηνιαίου ενοικίου €10,00/τ.μ. (δηλαδή 
€23.000 τον μήνα), για περίοδο τριών ετών, με δυνατότητα παράτασης δύο επιπλέον 
ετών. 

Στις 29.3.2016, ο Αν. Έπαρχος Αμμοχώστου με επιστολή του πληροφόρησε τον 
Κ.Φ.Σ.Κ.Υ. ότι ο ιδιοκτήτης του πιο πάνω κτηρίου, μετά τον καθορισμό των εργασιών 
που απαιτούνται για την κατάλληλη διαμόρφωση του κτηρίου για μεταστέγαση των 
πιο πάνω Υπηρεσιών και τον υπολογισμό της αναμενόμενης δαπάνης για την 
εκτέλεση τους, η οποία υπολογίστηκε σε €500.000 περίπου, απαίτησε όπως γίνουν 
αποδεκτές νέες/επιπρόσθετες συγκεκριμένες προτάσεις του, με κυριότερη την 
υπογραφή συμβολαίου ενοικίασης διάρκειας τουλάχιστον 9 χρόνων, έτσι ώστε να 
καταστεί, κατά τον ισχυρισμό του, συμφέρουσα η επένδυση του. 

Το θέμα συζητήθηκε σε συνεδρία του Κ.Φ.Σ.Κ.Υ. που έγινε στις 9.5.2016, κατά την 
οποία αποφασίστηκε ότι, για να μπορέσει να εξεταστεί η πιο πάνω πρόταση του 
ιδιοκτήτη, θα πρέπει να τύχει επαναδιαπραγμάτευσης η τιμή που είχε υποβάλει 
αρχικά. 

Στις 18.5.2016, κατόπιν διαπραγμάτευσης του Κ.Φ.Σ.Κ.Υ. με τον ιδιοκτήτη του 
κτηρίου, αποφασίστηκε όπως γίνει αποδεκτή η αναθεωρημένη πρόταση του που 
προέβλεπε – μεταξύ άλλων – όπως: (i) καθοριστεί ως μηνιαίο ενοίκιο το ποσό των 
€18.000, (ii) η διάρκεια ενοικίασης του κτηρίου να είναι για περίοδο 9 χρόνων και, (iii) 
η δαπάνη για τις εργασίες διαμόρφωσης του κτηρίου (€500.000) να αναληφθεί από 
το Κράτος. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε δαπάνη της τάξης των €215/τ.μ., κόστος που 
κρίνεται πολύ υψηλό για να αφορά μόνο διαρρυθμίσεις που συνιστούν ειδικές 
ανάγκες των Κυβερνητικών Τμημάτων που θα στεγαστούν στο κτήριο. 

Τέλος, αποφασίστηκε όπως το ενοίκιο αρχίσει να καταβάλλεται από το Κράτος στον 
ιδιοκτήτη, 4 μήνες μετά την υπογραφή του συμβολαίου ενοικίασης και, η εκτέλεση 
των εργασιών επιδιόρθωσης του κτηρίου να αναληφθεί από τα Τμήματα Δημοσίων 
Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
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Στις 19.5.2016, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του εξέτασε το πιο πάνω θέμα 
και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

(α) Να εγκρίνει την υπογραφή συμβολαίου ενοικίασης με τον ιδιοκτήτη του πιο 
πάνω κτηρίου, με μηνιαίο ενοίκιο ύψους €18.000 και περίοδο ενοικίασης 9 χρόνια, 
για τη μεταστέγαση των πιο πάνω Υπηρεσιών. Το ενοίκιο να αρχίσει να καταβάλλεται 
από το Κράτος, 4 μήνες μετά την υπογραφή του συμβολαίου ενοικίασης. 

(β) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να προβεί στις αναγκαίες 
ενέργειες για εξεύρεση πιστώσεων ύψους μέχρι €500.000, για εκτέλεση των 
εργασιών διαμόρφωσης του πιο πάνω κτηρίου. 

(γ) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να 
δώσει οδηγίες τους Διευθυντές των Τμημάτων Δημοσίων Έργων και 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, όπως προβούν άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες 
για εκτέλεση όλων των εργασιών που θα αναληφθούν από το Κράτος, οι οποίες 
έχουν εγκριθεί από τον Κ.Φ.Σ.Κ.Υ., εντός 4 μηνών από την υπογραφή του 
συμβολαίου. 

Παρατηρήσεις/Σχόλια/Συστάσεις: 

(α) Η διαδικασία που ακολουθείται για τη στέγαση/μεταστέγαση μιας Κρατικής 
Υπηρεσίας, περιγράφεται στην εγκύκλιο επιστολή σας με αρ Φακέλου 5.28.80 και 
ημερ. 26.9.2014. Στην εν λόγω εγκύκλιο, γίνεται αναφορά – μεταξύ άλλων – στην 
Απόφαση αρ. 76.877, που λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του 
στις 30.4.2014, με την οποία συστάθηκε ο Κ.Φ.Σ.Κ.Υ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο 
Κ.Φ.Σ.Κ.Υ. έχει αρμοδιότητα να εξετάζει αιτήματα των Κρατικών Υπηρεσιών για 
στέγαση/μεταστέγαση, να εξουσιοδοτεί την προώθηση από τις Υπηρεσίες της 
διαδικασίας λήψεως προτάσεων για εξεύρεση κατάλληλων χώρων για κάλυψη των 
στεγαστικών αναγκών τους, να εξετάζει τις εκθέσεις αξιολόγησης των προτάσεων 
που υποβάλλονται, να εγκρίνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας και, να αποφασίζει 
για την υπογραφή των συμβολαίων ενοικίασης. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ ακολουθήθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι 
διαδικασίες που προβλέπονται στην πιο πάνω εγκύκλιο, η απόφαση για υπογραφή 
των σχετικών συμβολαίων λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από 
εισήγηση του Κ.Φ.Σ.Κ.Υ.. 

(β) Σύμφωνα με την πιο πάνω Απόφαση, η εκτέλεση όλων των αναγκαίων 
εργασιών για τη διαμόρφωση των χώρων του ενοικιαζόμενου κτηρίου για τη 
μεταστέγαση των εν λόγω Κυβερνητικών Υπηρεσιών, το κόστος των οποίων 
υπολογίζεται σε περίπου €500.000, θα αναληφθεί από το Κράτος. Το εν λόγω ποσό 
αποτελεί εκτίμηση της αναμενόμενης δαπάνης. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει στη συμφωνία να περιληφθεί και πρόνοια για 
δικαίωμα του δημοσίου αγοράς του κτηρίου, συνυπολογίζοντας το ποσό των 
ενοικίων που θα έχουν καταβληθεί. 

(γ) Το ενοίκιο (€18.000 μηνιαίως) θα αρχίσει να καταβάλλεται από το Κράτος στον 
ιδιοκτήτη του κτηρίου, 4 μήνες μετά την υπογραφή του συμβολαίου ενοικίασης, έτσι 
ώστε να δοθεί χρόνος για εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης των χώρων.  

Σε περίπτωση που οι εργασίες δεν ολοκληρωθούν με βάση το πιο πάνω 
χρονοδιάγραμμα, το Κράτος θα κληθεί να αρχίσει την καταβολή ενοικίου, χωρίς να 
είναι δυνατή η μεταστέγαση των εν λόγω Υπηρεσιών και αξιοποίηση του κτηρίου. Η 
πρόνοια αυτή, αφήνει εκτεθειμένο το δημόσιο σε κινδύνους που δεν θα έπρεπε να 
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αναλάβει το ίδιο, παραπέμποντας σε παρόμοιες καταστάσεις με αυτές των κτηρίων 
που ενοικίαζε στο παρελθόν το ΤΕΠΑΚ και έχουν κριθεί ως ετεροβαρείς συμφωνίες. 

(δ) Εκφράζονται έντονες επιφυλάξεις για την τιμή του ενοικίου που συμφωνήθηκε 
(€7.83/τ.μ.) αφού σε αυτό περιλαμβάνονται εργασίες που εύλογα αναμένεται να 
αναληφθούν από τον ιδιοκτήτη ενός κτηρίου. Η τιμή φαίνεται υπερβολικά ψηλή για το 
Παραλίμνι με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία RICS (31.12.2015) τα οποία δίνουν 
μέση τιμή ενοικίου για την Λευκωσία τα €10,6/τ.μ. και για το Παραλίμνι τα €3,34/τ.μ. 
Αν δε το ποσό των €500.000 ληφθεί υπόψη και κατανεμηθεί στα 9 χρόνια, τότε η τιμή 
του ενοικίου ανεβαίνει στα €9,84/τ.μ. 

(ε) Πέραν των πιο πάνω, η απόφαση που λήφθηκε για επιλογή του εν λόγω 
κτηρίου, παραβιάζει τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και ίσης 
μεταχείρισης, αφού τροποποιήθηκαν ουσιώδεις όροι της δημοσιευθείσας ΠΔΕ ως 
ακολούθως: 

(i) Η διάρκεια ενοικίασης του κτηρίου καθορίστηκε για περίοδο 9 χρόνων αντί 5 
χρόνων (3+2 χρόνια) σύμφωνα με τους όρους της ΠΔΕ. 

(ii) Έχουν αναληφθεί από το Κράτος υποχρεώσεις του ενοικιαστή – όπως 
αναφέρεται στη παράγραφο 4(β) πιο πάνω – οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν 
στην ΠΔΕ. 

(iii) Το κτήριο διαθέτει 52 χώρους στάθμευσης αντί 100 όπως ήταν η απαίτηση στην 
ΠΔΕ. 

(iv) Η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν έχει αξιολογήσει τις προτάσεις που υποβλήθηκαν,  
         όσον αφορά τη δυνατότητα ικανοποιητικού διαχωρισμού των χώρων των  
         κτηρίων καθώς και τη λειτουργικότητα τους, σύμφωνα με τις στεγαστικές  
         ανάγκες των εν λόγω Υπηρεσιών, αφού δεν είχε ενώπιον της τα σχετικά  
         κτηριολογικά προγράμματα. 

 Η Υπηρεσία μας θεωρεί την πιο πάνω παράλειψη ουσιώδη, αφού ο 
διαχωρισμός των χώρων και η λειτουργικότητα των κτηρίων, αποτελεί 
ουσιαστική παράμετρο στην επιλογή του καταλληλότερου κτηρίου. 

(v) Σύμφωνα με την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, για Επιλογή του κτηρίου, 
το εν λόγω κτήριο διαθέτει Πολεοδομική Άδεια και Άδεια Οικοδομής για 
εκθεσιακό χώρο και 4 γραφεία, ενώ σύμφωνα με πληροφόρηση που είχαμε από 
τον Αν. Έπαρχο Αμμοχώστου, δεν διαθέτει Πιστοποιητικό Έγκρισης. Η 
Υπηρεσία μας παρατηρεί ότι με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 10(1) και 10(2) 
του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, η κατοχή/χρήση κτηρίου 
επιτρέπεται μόνο εάν το κτήριο διαθέτει τις πιο πάνω άδειες, καθώς και 
Πιστοποιητικό Έγκρισης.  

(vi) Στην ΠΔΕ αναφέρεται ότι ζητείται η υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από 
άτομα ή εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση οικοδομή στην ευρύτερη 
περιοχή του Δήμου Παραλιμνίου για στέγαση των εν λόγω Υπηρεσιών, 
σύμφωνα και με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που κοινοποιήθηκε 
στον Αν. Έπαρχο Αμμοχώστου με την επιστολή με αρ. Φακέλου 5.28.3 και 
ημερ. 23.5.2014, ενώ στην έγκριση που δόθηκε από τον Κ.Φ.Σ.Κ.Υ. στις 
23.9.2014, για τη δημοσίευση της ΠΔΕ, γίνεται αναφορά για ενοικίαση κτηρίου 
στην ελεύθερη περιοχή της Επαρχίας Αμμοχώστου. 

 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Έκθεση Αξιολόγησης, η Επιτροπή 
Αξιολόγησης απέρριψε 4 Δηλώσεις Ενδιαφέροντος επειδή οι προτεινόμενες 
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οικοδομές δεν ενέπιπταν στα διοικητικά όρια της ευρύτερης περιοχής του 
Δήμου Παραλιμνίου όπως καθορίστηκε στην ΠΔΕ. 

Εγείρονται σοβαρά ερωτηματικά όσον αφορά την εισήγηση του Κ.Φ.Σ.Κ.Υ. προς το 
Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε – με βάση την εισήγηση – να εγκρίνει 
την υπογραφή συμβολαίου για ενοικίαση του συγκεκριμένου κτηρίου και να 
εξουσιοδοτήσει την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για διαμόρφωση των χώρων 
του κτηρίου από το Κράτος. Εγείρονται επίσης ερωτηματικά ως προς την απόφαση 
του Κ.Φ.Σ.Κ.Υ. να παραπέμψει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ ο ίδιος ο 
Κ.Φ.Σ.Κ.Υ. είχε αρμοδιότητα για να χειριστεί το θέμα. 
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3.28 Μεταστέγαση των Γραφείων της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας 
και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Λευκωσίας στη Λεωφόρο 
Κέννετυ 23 στη Λακατάμια. 

Κατά την υπογραφή του συμβολαίου ενοικίασης με την εταιρεία LEGASY HOME 
LTD, του κτηρίου στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 60 στο Στρόβολο, στο οποίο 
στεγάζονταν τα γραφεία της Πολιτικής Άμυνας (ΠΑ), εκκρεμούσε η έκδοση 
Πολεοδομικής Άδειας και Άδειας Οικοδομής για τη μετατροπή των 3 ορόφων του 
κτηρίου από διαμερίσματα σε γραφεία, καθώς και η καλυπτική έγκριση για την 
προσθήκη 4ου ορόφου. Το εν λόγω κτήριο χρησιμοποιείτο από τον Αύγουστο 2012 
για κάλυψη των αναγκών της Διοίκησης ΠΑ σε γραφεία, κατά παράβαση των άρθρων 
10(1) και 10(2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφάλαιο 96) που 
αναφέρουν αντίστοιχα τα ακόλουθα: 

Άρθρο 10(1): «Ουδέν πρόσωπο κατέχει ή χρησιμοποιεί ή ενεργεί, ώστε οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο να κατέχει ή να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε οικοδομή ή τμήμα 
οικοδομής, μέχρις ότου εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή σε 
σχέση με την εν λόγω οικοδομή ή τμήματος αυτής, ανεξάρτητα αν χορηγήθηκε άδεια 
για την οικοδομή ή τμήμα της, με βάση το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου». 

Άρθρο 10(2): «Ο κάτοχος άδειας, μέσα σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τις εικοσιμία 
(21) ημέρες από τη συμπλήρωση της εργασίας, σε σχέση με την οποία εκδόθηκε η 
άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, οφείλει να γνωστοποιεί στην αρμόδια 
αρχή τη συμπλήρωση και να υποβάλει αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης». 

Το κτήριο χρησιμοποιείτο για κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διοίκησης ΠΑ 
(ΓΕΔΠΑ) και της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΑ (ΠΕΔΠΑ) Λευκωσίας, παρά το 
γεγονός ότι δεν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης.    

Σύμφωνα με τον Διοικητής της ΠΑ, ο ιδιοκτήτης του πιο πάνω κτηρίου υπέβαλε στις 
4.4.2012 αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για έγκριση των εν λόγω 
προσθηκών/μετατροπών που είχαν γίνει στο κτήριο.  

Στις 2.2.2015, η τέως Διοικητής ΠΑ με επιστολή της προς τον ιδιοκτήτη του πιο πάνω 
κτηρίου, αναφέρθηκε στο αίτημα του για εξασφάλιση των εν λόγω αδειών και ζήτησε 
να ενημερωθεί σχετικά με τυχόν εξελίξεις επί του θέματος.  

Από τη μελέτη του Ενοικιαστηρίου Εγγράφου που υπογράφηκε μεταξύ του ιδιοκτήτη 
του πιο πάνω κτηρίου, εταιρεία LEGASY HOME LTD, και της ΠΑ, παρατηρήθηκαν τα 
ακόλουθα: 

Το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου ανέρχεται στα 1.171,50 τ.μ. Η περίοδος ενοικίασης 
είναι 7 χρόνια, με ημερομηνία έναρξης την 1.8.2012 και ημερομηνία λήξης την 
31.7.2019. Στη σύμβαση προβλέπεται δικαίωμα του ενοικιαστή να παρατείνει την 
ενοικίαση για ακόμα 2 χρόνια. Το ετήσιο ενοίκιο συμφωνήθηκε στο ποσό των 
€135.504, δηλαδή το μηνιαίο ενοίκιο ανέρχεται στις €11.292, που αντιστοιχεί σε 
€9,64 ανά τ.μ. Πέραν των πιο πάνω, έχει συμφωνηθεί με τον ιδιοκτήτη του κτηρίου 
όπως παραχωρηθεί στην ΠΑ παρακείμενος χώρος στάθμευσης, με επιπλέον ετήσιο 
κόστος €4.800, ως εκ τούτου, το συνολικό ετήσιο ενοίκιο ανέρχεται στις €140.304, 
που αντιστοιχεί σε μηνιαίο κόστος €10 ανά τ.μ. (περιλαμβανομένου και του ενοικίου 
του χώρου στάθμευσης).  

Στην εν λόγω συμφωνία, στην παράγραφο Α.2(ii), περιλήφθηκε πρόνοια που 
αναφέρει ότι «Νοείται ότι ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της αρχικής ή της 
παραταθείσας περιόδου ή περιόδων ενοικίασης, ο ενοικιαστής έχει το δικαίωμα 
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τερματισμού της ενοικίασης με την παροχή γραπτής ειδοποίησης τεσσάρων μηνών 
προς τον ιδιοκτήτη».  

Στις 30.4.2014, κατόπιν διαπραγμάτευσης, υπογράφηκε συμπληρωματική συμφωνία 
μεταξύ της ΠΑ και του ιδιοκτήτη του κτηρίου, για μείωση του μηνιαίου ενοικίου κατά 
20%. Το νέο ενοίκιο που συμφωνήθηκε, ανέρχεται στις €9.033,60 τον μήνα, που 
αντιστοιχεί σε €7,71 ανά τ.μ. 

Μείωση (6,25%) έγινε και στο συμβόλαιο ενοικίασης του χώρου στάθμευσης, από 
€400 σε €375 τον μήνα (€0,34 ανά τ.μ.), για την περίοδο από 1.2.2014 μέχρι 
31.1.2016.  

Δηλαδή, το συνολικό μηνιαίο κόστος ενοικίασης μειώθηκε από €10 ανά τ.μ. σε €8,05 
ανά τ.μ. 

Στις 22.4.2014, η τέως Διοικητής ΠΑ με επιστολή της προς τον Αν. Γενικό Διευθυντή 
του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρθηκε στην αναδιοργάνωση της Δύναμης ΠΑ, 
καθώς και στη στέγαση Τμημάτων/ Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην εν 
λόγω επιστολή της, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στις ενέργειες που έγιναν από την 
ΠΑ για τη στέγαση των Υπηρεσιών της σε κεντρικό επίπεδο, καθώς και των Σταθμών 
ΠΑ, εκεί όπου διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν λειτουργικές αδυναμίες. Ως εκ των πιο 
πάνω, έγινε συστέγαση των Υπηρεσιών ΠΑ (ΓΕΔΠΑ και ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας) στο εν 
λόγω κτήριο, με βάση την πιο πάνω συμφωνία.  

Στις 12.3.2015, ο Προϊστάμενος του Τμήματος ΠΣΕΑ και ΔΧΣΗΣ Καταστάσεων ΠΑ, 
με επιστολή του προς τον Διοικητή ΠΑ αναφέρθηκε σε οδηγίες του Υπουργού 
Εσωτερικών όπως προβεί άμεσα σε ενέργειες αποδέσμευσης του πιο πάνω κτηρίου 
και μετακίνησης/εγκατάστασης των εν λόγω Υπηρεσιών (ΓΕΔΠΑ και ΠΕΔΠΑ 
Λευκωσίας) σε ενιαίο χώρο. Στην πιο πάνω επιστολή του, ο Προϊστάμενος του 
Τμήματος επισήμανε στον τότε Διοικητή ΠΑ, ότι ο κυριότερος λόγος για μετακίνηση 
είναι η μη εξασφάλιση Άδειας Οικοδομής και Πολεοδομικής Άδειας, όπως καθορίζεται 
στην υφιστάμενη Νομοθεσία. 

Στις 19.3.2015, ο Προϊστάμενος Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΜΕΕΥΕ), με επιστολή του προς τον Προϊστάμενο των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρθηκε στην επιστολή του             
ημερ. 12.3.2015 και, τον κάλεσε όπως – λόγω αρμοδιότητας – παρακολουθήσει την 
άμεση υλοποίηση των όσων ενεργειών αναφέρονται στην εν λόγω επιστολή και τηρεί 
την ΜΕΕΥΕ ενήμερη. 

Στις 7.4.2015, ο Διοικητής ΠΑ με επιστολή του προς τον Γενικό Διευθυντή 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – Πρόεδρο του Κεντρικού Φορέα 
Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών (ΚΦΣΚΥ) – (μέσω του Γενικού Διευθυντή 
Υπουργείου Εσωτερικών), αναφέρει ότι κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου 
Εσωτερικών, η Δύναμη ΠΑ οφείλει να προβεί άμεσα σε ενέργειες αποδέσμευσης του 
υφιστάμενου κτηρίου ΠΑ στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 60, στον Στρόβολο. Όπως 
αναφέρει στην επιστολή του, ο κυριότερος λόγος της ανάγκης για μετακίνηση είναι η 
μη εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας και Άδειας Οικοδομής από τον ιδιοκτήτη του 
κτηρίου, όπως επιβάλλεται από τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο. 
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι κατά την υπογραφή των συμβολαίων για την ενοικίαση 
του κτηρίου, εκκρεμούσε η έκδοση των αδειών αυτών και, παρόλο ότι είχαν 
καταβληθεί προσπάθειες από τον ιδιοκτήτη για εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων 
από τη σχετική Νομοθεσία πιστοποιητικών, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Στην επιστολή 
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του επισύναψε συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση μεταστέγασης και ζήτησε όπως 
αυτή προωθηθεί για εξέταση από τον ΚΦΣΚΥ το συντομότερο. 

Στις 8.5.2015, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων, με επιστολή του προς τον Διοικητή ΠΑ αναφέρθηκε στην πιο πάνω επιστολή 
του ημερ. 7.4.2015 και, τον πληροφόρησε ότι ο ΚΦΣΚΥ αποφάσισε να παραχωρήσει 
έγκριση στη Διοίκηση ΠΑ για εξεύρεση νέου κτηρίου με τη διαδικασία ανοικτής 
προκήρυξης, ακολουθώντας τις πρόνοιες της σχετικής Εγκυκλίου (Συνολικό Πλαίσιο 
Διαχείρισης Θεμάτων Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών) ημερ. 26.9.2014.    

Στις 3.6.2015, δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο τύπο η πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την ενοικίαση κτηρίου στη Λευκωσία, για στέγαση της ΓΕΔΠΑ και της 
ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας και, ως ημερομηνία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
ορίστηκε η 2.7.2015.  

Στην πιο πάνω πρόσκληση ζητείται, μεταξύ άλλων, όπως το υπό ενοικίαση κτήριο να 
έχει κατασκευαστεί το έτος 2000 ή μεταγενέστερα, να είναι συνολικού εμβαδού 1.300 
τ.μ., εκ των οποίων το εμβαδόν γραφειακών και αποθηκευτικών χώρων να είναι 
1.110 τ.μ., να διαθέτει περίπου 70 χώρους στάθμευσης, εκ των οποίων οι 15 να είναι 
στεγασμένοι και, να είναι έτοιμο για παράδοση το αργότερο μέχρι τις 30.11.2015. Η 
χρονική περίοδος ενοικίασης καθορίστηκε στα 3 χρόνια, με δικαίωμα ανανέωσης για 
ακόμα 2 χρόνια. Στην πρόσκληση καλούνταν οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν το 
προτεινόμενο μηνιαίο ενοίκιο ανά τ.μ..  

Στις 12.6.2015, ο Διοικητής ΠΑ διόρισε με επιστολή του, 4 Λειτουργούς της ΠΑ ως 
Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΑ) των προτάσεων που θα υποβάλλονταν. Στην 
επιστολή του, ο Διοικητής ΠΑ δήλωσε ότι θα προεδρεύει της ΕΑ. 

Την 1.7.2015, ο Αν. Διοικητής ΠΑ ενημέρωσε τα πιο πάνω Μέλη της ΕΑ ότι με την 
ανάληψη των καθηκόντων Διοίκησης της ΠΑ ως Αναπληρωτής Διοικητής, θα 
προεδρεύει της εν λόγω Επιτροπής. 

Σύμφωνα με το πρακτικό της πρώτης συνεδρίας της ΕΑ που έγινε στις 7.7.2015, το 
κιβώτιο προσφορών ανοίχθηκε στις 3.7.2015. Υποβλήθηκαν συνολικά 6 προσφορές. 
Κατά την πιο πάνω συνεδρία, η ΕΑ αποφάσισε να μην ανοιχθούν οι προσφορές, οι 
οποίες φυλάχθηκαν σε ειδικό χώρο φύλαξης απορρήτων στο Αρχείο, ώστε να δοθεί 
χρόνος για να καθοριστούν προϋποθέσεις/κριτήρια, με βαρύτητα για κάθε κριτήριο, 
για αξιολόγηση των προτάσεων. Στη συνέχεια, η ΕΑ προχώρησε στον καθορισμό 
των πιο πάνω προϋποθέσεων/κριτηρίων, ορισμένα εκ των οποίων δεν 
περιλαμβάνονταν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Στις 8.7.2015, ανοίχθηκαν οι προσφορές που είχαν υποβληθεί και, αξιολογήθηκαν με 
βάση τις πιο πάνω προϋποθέσεις/κριτήρια. Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, η 
ΕΑ ενέκρινε τις 3 από τις 6 προτάσεις ενώ απέρριψε τις υπόλοιπες 3. Οι 3 προτάσεις 
που προκρίθηκαν, με σειρά επιλογής/επιτυχίας με βάση το συνολικό ποσοστό 
αξιολόγησης/βαθμολόγησης, ήταν οι ακόλουθες: 

 Η πρώτη πρόταση (Petoussis), αφορούσε κτήριο συνολικού εμβαδού 1.408 
τ.μ., έναντι συνολικού μηνιαίου ενοικίου €15.072,80, δηλαδή €10,71 ανά τ.μ.. Η 
συγκεκριμένη πρόταση, αξιολογήθηκε με συνολικό ποσοστό αξιολόγησης/ 
βαθμολόγησης 70,6%. 

 Η δεύτερη πρόταση (Σιάτιστα Επενδύσεις Λτδ) αφορούσε κτήριο συνολικού 
εμβαδού 1.139 τ.μ. (951 τ.μ. για γραφειακούς χώρους συμπεριλαμβανομένου 
του μεσοπατώματος και 188 τ.μ. αποθήκες), έναντι συνολικού μηνιαίου ενοικίου 
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€6.082,90, δηλαδή €5,34 ανά τ.μ. Η συγκεκριμένη πρόταση, αξιολογήθηκε με 
συνολικό ποσοστό αξιολόγησης/βαθμολόγησης 67,6%. 

 Η τρίτη πρόταση (Magnolia Fashions Ltd), αφορούσε κτήριο συνολικού 
εμβαδού 1.195 τ.μ., έναντι συνολικού μηνιαίου ενοικίου €7.190, δηλαδή €6,02 
ανά τ.μ.. Η συγκεκριμένη πρόταση, αξιολογήθηκε με συνολικό ποσοστό 
αξιολόγησης/βαθμολόγησης 47,6%. 

Μετά την ολοκλήρωση της πιο πάνω αρχικής αξιολόγησης, η ΕΑ πραγματοποίησε 
επιτόπιες επισκέψεις αυθημερόν στα 3 κτήρια που προκρίθηκαν και κατέληξε στην 
τελική εισήγησή της, απορρίπτοντας τη δεύτερη πρόταση (Σιάτιστα Επενδύσεις Λτδ) 
και, προκρίνοντας την πρώτη πρόταση (Petoussis) καθώς και την τρίτη πρόταση 
(Magnolia Fashions Ltd).  

Η ΕΑ αποφάσισε όπως εισηγηθεί στον ΚΦΣΚΥ τις 2 πιο πάνω προτάσεις που 
προκρίθηκαν, κατατάσσοντας τες σε σειρά επιλογής/προτεραιότητας, ανάλογα με το 
ποσοστό αξιολόγησης/βαθμολόγησης που έλαβαν με βάση τις πιο πάνω 
προϋποθέσεις/κριτήρια που είχαν τεθεί. Τέλος, η ΕΑ στα συμπεράσματά της, 
εισηγήθηκε στον ΚΦΣΚΥ ως καταλληλότερο κτήριο την πρώτη πρόταση (Petoussis), 
παραθέτοντας τους λόγους της επιλογής του. 

Σύμφωνα με το πρακτικό της ΕΑ, η πρόταση της Σιάτιστα Επενδύσεις Λτδ 
απορρίφθηκε, επειδή δεν πληρούσε τις αρχικές προϋποθέσεις/κριτήρια, όπως 
διαπιστώθηκε από τον επιτόπιο έλεγχο της ΕΑ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετικό 
σημείωμα του Πολιτικού Μηχανικού του Υπουργείου Εσωτερικών, το μεσοπάτωμα 
που περιλαμβανόταν στο συνολικό προσφερόμενο εμβαδόν των 1.139 τ.μ. είχε 
μέγιστο ύψος 2,43μ, ήταν δηλαδή χαμηλότερο από το ελάχιστο επιτρεπτό όριο των 
2,60μ που προβλέπεται στους σχετικούς Πολεοδομικούς Κανονισμούς του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως. Ως εκ τούτου, με βάση τα συμπεράσματα της πιο πάνω 
αξιολόγησης της ΕΑ, το συνολικό διαθέσιμο ωφέλιμο εμβαδόν του εν λόγω κτηρίου 
ήταν 817 τ.μ., σημαντικά λιγότερο από το ζητούμενο στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, το οποίο ήταν 1.110 τ.μ.  

Στις 30.7.2015, ο Αν. Διοικητής ΠΑ με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του ΚΦΣΚΥ, 
υπέβαλε αίτηση για μεταστέγαση της ΓΕΔΠΑ και της ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας, 
επισυνάπτοντας το πιο πάνω πρακτικό της συνεδρίας της ΕΑ και άλλα σχετικά 
έγγραφα, για να συμπεριληφθεί στην επόμενη συνεδρία του ΚΦΣΚΥ για λήψη 
απόφασης.   

Στις 1.9.2015, ο προσφοροδότης του οποίου η προσφορά είχε απορριφθεί από την 
ΕΑ (Σιάτιστα Επενδύσεις Λτδ), απέστειλε επιστολή στον Διοικητή ΠΑ με την οποία 
τον πληροφόρησε ότι το κατάστημα στο ισόγειο του κτηρίου για το οποίο είχε 
υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος, ήταν διαθέσιμο για τις ανάγκες της ΠΑ, μετά την 
αποχώρηση του ενοικιαστή και, ζήτησε όπως το θέμα τεθεί ενώπιον του ΚΦΣΚΥ. 
Στην επιστολή του ανέφερε ότι το μηνιαίο ενοίκιο ανά τ.μ. (€5,34 ανά τ.μ.) θα 
παρέμενε το ίδιο. Τέλος, στην επιστολή του ανέφερε ότι το ισόγειο του κτηρίου 
(κατάστημα), ήταν άμεσα διαθέσιμο και ο όροφος θα μπορούσε να διαμορφωθεί σε 3 
μήνες, με βάση σχέδιο διαχωρισμού που θα υπέβαλλε η ΠΑ.  

Στις 9.9.2015, ο Αν. Διοικητής ΠΑ απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του ΚΦΣΚΥ, με 
την οποία τον ενημέρωσε, μεταξύ άλλων, για την πιο πάνω επιστολή του 
προσφοροδότη Σιάτιστα Επενδύσεις Λτδ. Στην επιστολή του, ο Αν. Διοικητής ΠΑ 
ανέφερε ότι με βάση το περιεχόμενο της πιο πάνω επιστολής του προσφοροδότη 
Σιάτιστα Επενδύσεις Λτδ, θεωρεί ότι αυτή είναι εντός των προϋποθέσεων/κριτηρίων 
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της προκήρυξης και δύναται πλέον να τεθεί η πρόταση του ως επιλογή για 
αξιολόγηση. Ως εκ τούτου, εισηγήθηκε προς τον ΚΦΣΚΥ όπως ληφθούν υπόψη για 
αξιολόγηση/τελική απόφαση και οι 3 προτάσεις που είχαν προκριθεί στην αρχική 
αξιολόγηση, πριν την επιτόπια επίσκεψη.  

Στα πρακτικά της συνεδρίας του ΚΦΣΚΥ ημερ. 18.9.2015, καταγράφονται τα 
ακόλουθα: Περιγραφή Αιτήματος «Η ΓΕΔΠΑ με επιστολή της προτείνει δύο κτίρια για 
στέγαση της ΓΕΔΠΑ στη Λευκωσία, τα οποία προέκυψαν από διαδικασία ανοικτής 
προκήρυξης (για την οποία έλαβε έγκριση από τον ΚΦΣΚΥ) και ζητά τελική έγκριση 
για μια από αυτές». Στην απόφαση καταγράφονται τα ακόλουθα: «Η Συνεδρία της 
Υποεπιτροπής του ΚΦΣΚΥ έγινε στην παρουσία των εκπροσώπων της ΓΕΔΠΑ κου 
Λουκά Χατζημιχαήλ (Αν. Διοικητή ΠΑ), κας Έλενας Αβρααμίδου και κου Δημήτρη 
Χρίστου. Η διαδικασία ανοικτής προκήρυξης προωθήθηκε γιατί το κτίριο στο οποίο 
στεγάζεται η ΓΕΔΠΑ και ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας δεν διαθέτει  Πολεοδομική Άδεια και 
Άδεια Οικοδομής. Η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΓΕΔΠΑ προτείνει 2 περιπτώσεις 
κτηρίων για μεταστέγαση της ΓΕΔΠΑ Αποφασίστηκε με βάση τα δεδομένα για τα δύο 
κτίρια, όπως δοθεί έγκριση για μεταστέγαση της ΓΕΔΠΑ και ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας στο 
κτίριο στην οδό Κέννετυ 23, στη Λακατάμια, εμβαδού 1.489,45τ.μ., με μηνιαίο ενοίκιο 
ύψους €8.182,90 (η εναλλακτική επιλογή ήταν αρκετά ακριβότερη), με δεδομένο ότι ο 
ιδιοκτήτης θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για εξασφάλιση τελικής έγκρισης για το 
εν λόγω κτίριο». 

Από το περιεχόμενο των πρακτικών, φαίνεται ότι η Υποεπιτροπή του ΚΦΣΚΥ ήταν με 
την εντύπωση ότι είχαν προταθεί 2 κτήρια από την Επιτροπή Αξιολόγησης και αυτό, 
παρά την παρουσία του Αν. Διοικητή ΠΑ και 2 λειτουργών της, οι οποίοι θα έπρεπε 
να ενημερώσουν ορθά την Υποεπιτροπή. Ενδεχομένως αυτή η 
σύγχυση/παρερμηνεία να προέκυψε επειδή είχαν υποβληθεί αρχικά τα πρακτικά της 
Επιτροπής Αξιολόγησης με εισήγηση για 2 κτήρια, ενώ η εισήγηση για το τρίτο κτήριο 
– που τελικά επιλέγηκε – στάληκε εκ των υστέρων, απευθείας από τον Αν. Διοικητή 
ΠΑ, με επιστολή του ημερ. 9.9.2015 προς τον Πρόεδρο του ΚΦΣΚΥ.  

Την ίδια μέρα, 18.9.2015, ο Αν. Διοικητής ΠΑ με επιστολή του προς την εταιρεία 
LEGASY HOME LTD, την πληροφόρησε ότι η ΠΑ επιθυμεί τον τερματισμό της 
ενοικίασης του πιο πάνω κτηρίου, λόγω του ότι αυτό δεν ικανοποιούσε τις 
στεγαστικές ανάγκες της ΠΑ και όρισε ως ημερομηνία τερματισμού της σύμβασης την 
18.1.2016, ενώ με νέα επιστολή του ημερ. 30.9.2015, αναθεώρησε την ημερομηνία 
τερματισμού της σύμβασης, ορίζοντας την στις 31.1.2016. Παράλληλα, ο Αν. 
Διοικητής ΠΑ ενημέρωσε με επιστολή του ημερ. 30.9.2015 τον ιδιοκτήτη του 
ενοικιαζόμενου χώρου στάθμευσης, ότι η ΠΑ επιθυμεί τον τερματισμό της ενοικίασης 
του εν λόγω χώρου και όρισε ως ημερομηνία τερματισμού της σύμβασης την 
31.1.2016.  

Στις 5.10.2015, ο Αν. Διοικητής ΠΑ με επιστολή του προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες, 
κάλεσε εκπροσώπους τους σε συνεδρία στις 8.10.2015, για συζήτηση θεμάτων που 
προκύπτουν από τη μεταστέγαση της ΓΕΔΠΑ και ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας στα νέα 
γραφεία της εταιρείας Σιάτιστα Επενδύσεις Λτδ, στην Οδό Κέννετυ 23, στη 
Λακατάμια. 

Στη σύσκεψη που έγινε στις 8.10.2015, ο Αν. Διοικητής ΠΑ ανέφερε, μεταξύ άλλων, 
ότι ο ιδιοκτήτης της εν λόγω οικοδομής διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες. Η 
συνεδρία έληξε με επίσκεψη στον χώρο του νέου κτηρίου.  
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Σε νέα συνεδρία που έγινε για το θέμα στις 16.10.2015, όπου παρευρέθηκαν 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 
Υπηρεσιών, λειτουργός του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρθηκε στη διαδικασία 
που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την ενοικίαση του κτηρίου και, ζήτησε όπως 
υπογραφεί μεταξύ της ΠΑ και του ιδιοκτήτη, Προσύμφωνο Ενοικιαστήριο Έγγραφο 
(ΠΕΕ), το οποίο να περιλαμβάνει τα σχέδια, τους όρους, τις προδιαγραφές και τις 
υποδείξεις όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών.  

Στις 21.10.2015, ο Αν. Διοικητής ΠΑ με επιστολή του προς τον Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και προς τον Διευθυντή του Τμήματος 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, τους πληροφόρησε ότι ως ημερομηνία 
μετακόμισης ορίστηκε η 29.1.2016 και, τους παρακάλεσε όπως προβούν στις 
ανάλογες ενέργειες. 

Στις 30.10.2015, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων (Πρόεδρος του ΚΦΣΚΥ), με επιστολή του προς τον Αν. Διοικητή ΠΑ          
– μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών – αναφέρθηκε στην 
επιστολή – του Αν. Διοικητή ΠΑ – ημερ. 9.9.2015 και τον πληροφόρησε ότι με βάση 
το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής, ο ΚΦΣΚΥ αποφάσισε να παραχωρήσει 
έγκριση για μεταστέγαση της ΓΕΔΠΑ και ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας στο κτήριο που 
βρίσκεται στην Οδό Κέννετυ 23 στη Λακατάμια. Όπως ανέφερε στην πιο πάνω 
επιστολή του, το συνολικό εμβαδόν του νέου κτηρίου είναι 1.489 τ.μ. – όπως αυτό 
προέκυψε με βάση το αρχικά προσφερθέν εμβαδόν των 1.139 τ.μ., την προσθήκη 
του καταστήματος στο ισόγειο του κτηρίου (εμβαδού 250 τ.μ.), και αφού λήφθηκε 
υπόψη και το εμβαδόν του μεσοπατώματος (100 τ.μ.). Παρατηρήθηκε ότι το πιο 
πάνω εμβαδόν του μεσοπατώματος (100 τ.μ.) δεν συνάδει με το εμβαδόν των 
γραφειακών χώρων που αναφέρεται στην πρόταση της εταιρείας Σιάτιστα 
Επενδύσεις Λτδ (951 τ.μ.), στο οποίο περιλαμβάνεται και το μεσοπάτωμα, σε 
σύγκριση με το αναφερόμενο στην έκθεση της ΕΑ ως συνολικό διαθέσιμο ωφέλιμο 
εμβαδόν (817 τ.μ.) του κτηρίου (951 τ.μ. – 100 τ.μ. = 851 τ.μ. και όχι 817 τ.μ.). H 
χρονική περίοδος ενοικίασης θα ήταν για 3 χρόνια με δυνατότητα παράτασης 2 
επιπλέον χρόνων και το μηνιαίο ενοίκιο θα ανήρχετο σε €8.182,90, δηλαδή €5,49 ανά 
τ.μ. Σημειώνεται ότι με βάση την αρχική προσφορά, το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου 
ήταν 1.139 τ.μ., με συνολικό μηνιαίο ενοίκιο €6.082,90 (δηλαδή κόστος €5,34 ανά 
τ.μ.) Στην εν λόγω επιστολή του, ο Πρόεδρος του ΚΦΣΚΥ επισύναψε πρότυπο 
συμβόλαιο, όπως αυτό ετοιμάστηκε από τον ΚΦΣΚΥ, για να χρησιμοποιηθεί από την 
ΠΑ.  

Την ίδια ημέρα, ο Αν. Διοικητής ΠΑ με επιστολή του προς τον ιδιοκτήτη του εν λόγω 
κτηρίου, τον πληροφόρησε ότι αυτό είχε επιλεγεί για τη στέγαση της ΓΕΔΠΑ και 
ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας και ότι το κτήριο θα επιθεωρείτο από όλες τις αρμόδιες 
Κυβερνητικές Υπηρεσίες. Του ανέφερε επίσης ότι οι εργασίες που απαιτούνταν να 
εκτελεστούν για κατάλληλη διαμόρφωση του κτηρίου, θα έπρεπε να ολοκληρωθούν 
πριν την ημερομηνία έναρξης ενοικίασης του κτηρίου και σε καθορισμένο χρονικό 
διάστημα. Τέλος, τον κάλεσε όπως προσέλθει στις 5.11.2015 για υπογραφή του 
ΠΕΕ, με το οποίο ο ιδιοκτήτης θα δεσμευόταν όπως μη διαθέσει το εν λόγω κτήριο σε 
άλλον ενδιαφερόμενο. Ταυτόχρονα, ενημερώθηκαν και οι υπόλοιποι προσφοροδότες 
για τη μη επιλογή της πρότασης τους. 

Το ΠΕΕ που υπογράφηκε στις 12.11.2015 ανάμεσα στην ΠΑ και τον ιδιοκτήτη του 
κτηρίου (Σιάτιστα Επενδύσεις Λτδ), έχει ισχύ για την περίοδο από 12.11.2015 μέχρι 
31.1.2016, μετά το πέρας της οποίας θα υπογραφεί η τελική συμφωνία. Η περίοδος 
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αυτή δόθηκε στον ιδιοκτήτη ώστε να τροποποιήσει/βελτιώσει την οικοδομή/ 
υποστατικά, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ενοικιαστή και των αρμοδίων 
Κυβερνητικών Τμημάτων. Οι σχετικές υποδείξεις με όλες τις λεπτομέρειες, όπως 
προβλεπόταν στο ΠΕΕ, θα έπρεπε να δοθούν στον ιδιοκτήτη και να περιληφθούν ως 
παράρτημα στο ΠΕΕ, το οποίο θα αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της τελικής 
συμφωνίας. Σύμφωνα με το ΠΕΕ, η ενοικίαση αρχίζει την 1.2.2016 και λήγει στις 
31.1.2019.  

Τέλος σημειώνεται ότι στις 6.11.2015, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου 
Εσωτερικών, με επιστολή του προς όλα τα Τμήματα/Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Εσωτερικών, με αφορμή ερώτηση Βουλευτού κατά πόσο τα κτήρια που ενοικιάζονται 
από το κράτος για τη στέγαση Κυβερνητικών Οργανισμών και Τμημάτων έχουν 
τελική έγκριση, ζήτησε όπως γίνει σχετική διερεύνηση κατά πόσο τα εν λόγω κτήρια 
κατέχουν όλες τις προβλεπόμενες άδειες, δηλαδή Πολεοδομική Άδεια, Άδεια 
Οικοδομής και Πιστοποιητικό Έγκρισης. Ο Αν. Διοικητής ΠΑ, με απαντητική επιστολή                    
ημερ. 18.11.2015, πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – τον Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ότι για το κτήριο όπου στεγάζεται σήμερα η ΓΕΔΠΑ και 
ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας δεν υφίστανται άδειες. Τον ενημέρωσε επίσης ότι το νέο κτήριο 
όπου προτίθεται η ΠΑ να μεταστεγαστεί, διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες.  

Παρατηρήσεις/Σχόλια/Συστάσεις: 

(α) Έκδοση Πολεοδομικής Άδειας, Άδειας Οικοδομής και Πιστοποιητικού Έγκρισης. 

 Κτήριο ΠΑ στον Στρόβολο – Λεωφόρος Αθαλάσσας 60. Ενώ η έναρξη ενοικίασης 
του υφιστάμενου κτηρίου, στο οποίο στεγάζονται σήμερα οι ΓΕΔΠΑ και ΠΕΔΠΑ 
Λευκωσίας έγινε την 1.8.2012, το εν λόγω κτήριο χρησιμοποιείται από την ΠΑ 
χωρίς να διαθέτει τις σχετικές άδειες (Πολεοδομική Άδεια, Άδεια Οικοδομής, 
Πιστοποιητικό Έγκρισης). Για πρώτη φορά τέθηκε θέμα μη ύπαρξης των εν λόγω 
αδειών, μετά από οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών, όπως αναφέρεται στην 
επιστολή του τότε Προϊστάμενου Τμήματος ΠΣΕΑ και ΔΧΣΗΣ Καταστάσεων ΠΑ 
– ο οποίος σήμερα εκτελεί χρέη Αν. Διοικητή ΠΑ – ημερ. 12.3.2015, δηλαδή 2,5 
και πλέον χρόνια μετά την πιο πάνω ημερομηνία (1.8.2012) έναρξης χρήσης του 
κτηρίου. Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 2 πιο πάνω, σύμφωνα με τα 
άρθρα 10(1) και 10(2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, η 
κατοχή/ χρήση κτηρίου επιτρέπεται μόνο εάν το κτήριο διαθέτει τις πιο πάνω 
άδειες, καθώς και Πιστοποιητικό Έγκρισης, γεγονός που δεν ισχύει για το εν 
λόγω κτήριο. Παρατηρείται ότι η παράλειψη αυτή δεν είχε εντοπιστεί από την ΠΑ 
ούτε στα πλαίσια της μελέτης που έγινε για την αναδιοργάνωση της Δύναμης και 
της στέγασης των Τμημάτων/Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως 
προκύπτει από την επιστολή της τέως Διοικητού ΠΑ προς τον Αν. Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ημερ. 22.4.2014, στην οποία δεν γίνεται 
οποιαδήποτε αναφορά για την ανάγκη μεταστέγασης των Υπηρεσιών ΓΕΔΠΑ και 
ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας σε άλλο κτήριο που να διαθέτει τις πιο πάνω άδειες και 
Πιστοποιητικό Έγκρισης. Όπως μας έχει πληροφορήσει ο Αν. Διοικητής ΠΑ, ο 
ιδιοκτήτης του κτηρίου δεν έχει μέχρι σήμερα εξασφαλίσει τις σχετικές άδειες και 
το Πιστοποιητικό Έγκρισης.  

 Κτήριο ΠΑ στη Λακατάμια – Οδός Κέννετυ 23. Η απόφαση για μεταστέγαση της 
ΓΕΔΠΑ και ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας στο κτήριο στη Λακατάμια, λήφθηκε από τον 
ΚΦΣΚΥ – ο Πρόεδρος του οποίου ενημέρωσε σχετικά με επιστολή του ημερ. 
30.10.2015 τον Αν. Διοικητή ΠΑ –, παρά το γεγονός ότι κατά την ημερομηνία 
λήψης της απόφασης ούτε το εν λόγω κτήριο είχε εξασφαλίσει Πιστοποιητικό 
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Έγκρισης. Παρατηρήθηκε ότι, ενώ στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
αναφέρεται ότι το κτήριο θα πρέπει να είναι έτοιμο για παράδοση το αργότερο 
μέχρι τις 30.11.2015, με εξασφαλισμένες όλες τις απαραίτητες άδειες – βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας – για γραφειακή χρήση, στην παράγραφο 3 του ΠΕΕ 
αναφέρεται ότι τα υποστατικά θα πρέπει να έχουν τις εν λόγω άδειες ή να 
μπορούν να τις εξασφαλίσουν μέχρι τις 31.3.2016. Η πιο πάνω πρόνοια του 
ΠΕΕ, δεν συνάδει με τους όρους/προϋποθέσεις που είχαν τεθεί στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και, η συμπερίληψη της παραβιάζει τις αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και διαφάνειας, εφόσον – εάν είχε δημοσιοποιηθεί κάτι τέτοιο – 
ενδεχομένως να είχαν ανταποκριθεί και άλλοι οικονομικοί φορείς που δεν 
πληρούσαν κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία τα κριτήρια που είχαν τεθεί. 

       Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι για το χρονικό διάστημα από τις 29.1.2016, 
ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται να γίνει η μετακόμιση, μέχρι τις 
31.3.2016, η ΠΑ θα στεγάζεται σε κτήριο, το οποίο δεν θα διαθέτει Πιστοποιητικό 
Έγκρισης, κατά παράβαση των προνοιών της σχετικής Νομοθεσίας. 
Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση κτηρίου χωρίς Πιστοποιητικό Έγκρισης αποτελεί 
ποινικό αδίκημα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει κατά την άποψή μας να επανεξεταστεί 
η εν λόγω απόφαση, με βάση τις σχετικές πρόνοιες της Νομοθεσίας που 
αναφέρονται πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει εξασφαλιστεί το 
Πιστοποιητικό Έγκρισης για το νέο κτήριο στη Λακατάμια. 

(β)  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απαιτήσεις. 

 Το κτήριο θα πρέπει να έχει συνολικό εμβαδόν 1.300 τ.μ., εκ των οποίων τα 
1.110 τ.μ. πρέπει να είναι το εμβαδόν των γραφειακών και αποθηκευτικών 
χώρων. Το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου που τελικά επιλέγηκε, μετά την 
προσθήκη του καταστήματος και του μεσοπατώματος, ανέρχεται στα 1.489 τ.μ., 
το οποίο υπερβαίνει το ζητούμενο εμβαδόν. 

       Παρατηρήθηκε ότι ενώ το εμβαδόν του μεσοπατώματος περιλαμβάνεται στο πιο 
πάνω συνολικό εμβαδόν των 1.489 τ.μ., αυτό είχε ήδη περιληφθεί και στο 
εμβαδόν της αρχικής πρότασης (1.139 τ.μ.), δηλαδή φαίνεται να έχει υπολογιστεί 
δύο φορές. Σημειώνεται ότι το συνολικό μηνιαίο ενοίκιο καθορίζεται από το 
εμβαδόν που λήφθηκε υπόψη και το κόστος των €5,34 ανά τ.μ. 

       Περαιτέρω παρατηρήθηκε ότι το μεσοπάτωμα, το οποίο όπως αναφέρθηκε στην 
παράγραφο 6 πιο πάνω, έχει μέγιστο ύψος 2,43μ, είναι δηλαδή χαμηλότερο από 
το ελάχιστο επιτρεπτό όριο των 2,60μ που προβλέπεται στους σχετικούς 
Πολεοδομικούς Κανονισμούς και, ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να περιληφθεί 
στον συνολικό ενοικιαζόμενο χώρο των γραφείων της συμφωνίας (1.489 τ.μ.).  

 Στην έκθεση αξιολόγησης γίνεται αναφορά σε αποδεκτό εύρος εμβαδού από 900 
μέχρι 1.300 τ.μ., όρος που δεν είχε συμπεριληφθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

 Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζονται μόνο οι απαιτήσεις της 
ΠΑ σε σχέση με την οικοδομή, χωρίς ωστόσο να καθορίζονται οι προϋποθέσεις/ 
κριτήρια, με βάση τα οποία θα επιλεγεί το κτήριο. 

 Καθορίστηκαν κριτήρια – με ποσοστά βαρύτητας – μετά την υποβολή των 
προσφορών, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην αξιολόγηση των προτάσεων, ενώ 
περιλήφθηκαν προϋποθέσεις/κριτήρια που δεν περιλαμβάνονταν στην 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ενεργειακή απόδοση κτηρίου: 10%, 
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υπόγειος αξιοποιήσιμος χώρος: 10%, θέση κτηρίου – να μην είναι σε 
πυκνοκατοικημένη περιοχή: 20%), καθώς επίσης και άλλες απαιτήσεις χωρίς 
βαθμολογία (εύρος γραφειακού/αποθηκευτικού χώρου μεταξύ 900 τ.μ. και           
1.300 τ.μ.).  

 Στις πιο πάνω προϋποθέσεις/κριτήρια, η βαρύτητα που καθορίστηκε για το 
ενοίκιο ανά τ.μ., ήταν μόνο 5%, το οποίο κατά την άποψη μας ήταν 
αδικαιολόγητα πολύ χαμηλό, θεωρώντας τη σημασία που θα πρέπει να έχει σε 
τέτοιους διαγωνισμούς η προσφερόμενη τιμή ενοικίου.  

(γ) Προσύμφωνο Ενοικιαστηρίου Εγγράφου κτηρίου στη Λακατάμια 

 Στο ΠΕΕ, ενώ στην παράγραφο 5, που αφορά την περίοδο ενοικίασης, 
αναφέρεται ότι αυτή ισχύει για 3 χρόνια και συνολικά δεν μπορεί να υπερβεί τα 5 
χρόνια, στην παράγραφο 6, που αφορά την παράταση της περιόδου ενοικίασης, 
αναφέρεται ότι ο ενοικιαστής έχει το δικαίωμα να παρατείνει την ενοικίαση για 2 
περιόδους των 2 χρόνων. Παρατηρείται ότι ενώ στην παράγραφο 5, η συνολική 
δυνατή περίοδος ενοικίασης μπορεί να είναι 5 χρόνια (3+2), στην παράγραφο 6, 
η αντίστοιχη περίοδος μπορεί να είναι 7 χρόνια (3+2+2). 

 Πριν την υπογραφή του ΠΕΕ που έγινε στις 12.11.2015, καθώς και την έγκριση 
του ΚΦΣΚΥ που δόθηκε στις 30.10.2015, για μεταστέγαση της ΓΕΔΠΑ και 
ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας στο εν λόγω κτήριο στη Λακατάμια, ο Αν. Διοικητής ΠΑ 
κάλεσε σε συνεδρία που έγινε στις 8.10.2015, τις αρμόδιες Κυβερνητικές 
Υπηρεσίες για συζήτηση θεμάτων που προέκυπταν από την πιο πάνω 
μεταστέγαση. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η σύγκληση της πιο πάνω συνεδρίας 
ήταν παράτυπη, αφού μέχρι τις 8.10.2015, δεν είχε δοθεί η σχετική έγκριση από 
τον ΚΦΣΚΥ για το συγκεκριμένο κτήριο. Σημειώνεται ότι κατά την εν λόγω 
συνεδρία, ο Αν. Διοικητής ΠΑ ανέφερε στους συμμετέχοντες ότι ο ιδιοκτήτης του 
κτηρίου διέθετε όλες τις απαραίτητες άδειες, χωρίς όμως να τους αναφέρει ότι το 
κτήριο δεν διέθετε Πιστοποιητικό Έγκρισης. 
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3.29 Στέγαση των Γραφείων του Παραρτήματος της Επαρχιακής Διοίκησης 
Αμμοχώστου στην Οδό Σωτήρας 71 στο Παραλίμνι. 

Τον Ιούλιο 2017, κατόπιν ελέγχου της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την 
ενοικίαση γραφειακού χώρου για τη στέγαση των Γραφείων του Παραρτήματος της 
Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

Στις 5.6.2008, ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής Κυβερνητικών Κτηρίων 
(ΔΕΚΚ) με επιστολή του προς τους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων, Επάρχους 
και Διευθυντές Τμημάτων ζήτησε όπως του αποστείλουν τις στεγαστικές ανάγκες των 
Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών τους για σκοπούς ετοιμασίας του Κρατικού 
προϋπολογισμού για το έτος 2009. 

Στις 15.9.2008, ο Έπαρχος Αμμοχώστου (ΕΑ) με επιστολή του προς τον Πρόεδρο 
της ΔΕΚΚ τον πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – για την ανάγκη μεταστέγασης των 
Γραφείων του Παραρτήματος της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου (ΕΔΑ) σε άλλο 
κτήριο, λόγω ακαταλληλότητας του υφιστάμενου κτηρίου στο οποίο στεγαζόταν στο 
Παραλίμνι (μη ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας του προσωπικού και εξυπηρέτησης 
του κοινού, πρόβλημα διακίνησης και έλλειψης χώρων στάθμευσης). 

Στις 13.11.2008, ο ΕΑ με επιστολή του προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Οικονομικών (ΥΟ) ζήτησε έγκριση για τη μεταστέγαση των Γραφείων του 
Παραρτήματος της ΕΔΑ, σε άλλο κτήριο στο Παραλίμνι. 

Στις 18.12.2008, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ με επιστολή του προς τον ΕΑ ενέκρινε 
κατ΄ αρχήν την ενοικίαση κατάλληλου κτηρίου για τη μεταστέγαση των Γραφείων του 
Παραρτήματος της ΕΔΑ στο Παραλίμνι. 

Στις 9.2.2009, η Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων (ΕΕΚΕ) Αμμοχώστου, 
σε συνεδρία της εξέτασε αίτημα του ΕΑ για μεταστέγαση των Γραφείων του 
Παραρτήματος της ΕΔΑ στο Παραλίμνι. Κατά την εν λόγω συνεδρία εξετάστηκαν από 
την ΕΕΚΕ 4 Προτάσεις που είχαν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους Ιδιοκτήτες 
κτηρίων και αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι καταλληλότερο κτήριο ήταν το υπό 
ανέγερση κτήριο στην οδό Σωτήρας στο Παραλίμνι. 

Μετά από διαπραγματεύσεις της ΕΕΚΕ με τον Ιδιοκτήτη του πιο πάνω κτηρίου, 
καθορίστηκαν οι όροι που θα έπρεπε να ικανοποιηθούν για την ενοικίαση του κτηρίου 
καθώς και το ύψους του μηνιαίου ενοικίου, το οποίο συμφωνήθηκε σε €9,80 ανά τ.μ. 
για μέρος των χώρων στο ισόγειο του κτηρίου, εμβαδού 384 τ.μ. – 
συμπεριλαμβανομένου και επιπλέον εμβαδού 175 τ.μ. στο μεσοπάτωμα, χωρίς να 
υπολογίζεται στο εν λόγω εμβαδόν – και σε €7,15 ανά τ.μ. για ολόκληρο τον χώρο 
στον όροφο του κτηρίου εμβαδού 482 τ.μ.. 

Η περίοδος ενοικίασης του κτηρίου καθορίστηκε για 3 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης 
ανά διετία.  

Στις 15.4.2009, ο ΕΑ με επιστολή του προς τον Γενικό Διευθυντή του ΥΟ του 
απέστειλε τα πρακτικά της συνεδρίας της ΕΕΚΕ ημερ. 9.2.2009, καθώς και πίνακα 
υπολογισμού των αναγκαίων εμβαδών των χώρων, όπως αυτός ετοιμάστηκε από το 
Τμήμα Δημοσίων Έργων και, ζήτησε την τελική έγκριση του ΥΟ για ενοικίαση του 
κτηρίου που είχε επιλεγεί. 

Στις 30.4.2009, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ ενέκρινε την ενοικίαση των εν λόγω 
γραφειακών χώρων σύμφωνα με τις εισηγήσεις της ΕΕΚΕ, καθώς και τους όρους 
που τέθηκαν, μεταξύ των οποίων ήταν και η εξασφάλιση, εντός τακτού χρονικού 
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διαστήματος, καλυπτικής Άδειας Οικοδομής για αλλαγή χρήσης του κτηρίου, από 
καταστήματα και διαμερίσματα, σε γραφεία και, ταυτόχρονα, η έκδοση 
Πιστοποιητικού Έγκρισης, καθορίζοντας ότι το ενοίκιο θα παρέμενε το ίδιο για τα 
πρώτα 3 χρόνια, ενώ στη συνέχεια, σε περίπτωση ανανέωσης της ενοικίασης, θα 
παρεχόταν αύξηση ανά διετία, το ύψος της οποίας θα καθορίζετο από την ΕΕΚΕ. 

Στις 19.3.2010, υπογράφηκε η σύμβαση ενοικίασης μεταξύ του ΕΑ και του Ιδιοκτήτη 
του εν λόγω κτηρίου. Στην εν λόγω σύμβαση προνοείται ότι η ενοικίαση αρχίζει από 
τις 15.3.2010 για περίοδο 5 χρόνων, με δικαίωμα του ενοικιαστή για ανανέωση της 
σύμβασης ανά διετία. Το ενοίκιο καθορίστηκε σε €7.209,50 τον μήνα (384 τ.μ. x 
€9,80/τ.μ. + 482 τ.μ. x €7,15/τ.μ.). 

Η μεταστέγαση και λειτουργία των Γραφείων του Παραρτήματος της ΕΔΑ στο πιο 
πάνω κτήριο ολοκληρώθηκε στις 29.3.2010.  

Στις 17.12.2010, ο ΕΑ με επιστολή του προς τον Ιδιοκτήτη του κτηρίου, του υπέδειξε 
την υποχρέωση του για εξασφάλιση καλυπτικής Άδειας Οικοδομής (αλλαγή χρήσης) 
και Πιστοποιητικού Έγκρισης για το εν λόγω κτήριο και, τον προειδοποίησε ότι, σε 
περίπτωση μη εξασφάλισης των συγκεκριμένων αδειών, θα λαμβάνονταν από την 
ΕΔΑ μέτρα, μη αποκλειομένου του τερματισμού της σύμβασης.  

Στις 11.2.2011, ο Ιδιοκτήτης του κτηρίου με επιστολή του ενημέρωσε τον ΕΑ ότι είχε 
υποβάλει στις 20.1.2011 αίτηση στο Επαρχιακό Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 
Αμμοχώστου, για έκδοση καλυπτικής Πολεοδομικής Άδειας και Άδειας αλλαγής 
χρήσης. 

Στις 29.11.2012, υπογράφηκε μεταξύ του Αν. ΕΑ και του Ιδιοκτήτη του κτηρίου 
τροποποίηση της σύμβασης ενοικίασης, με την οποία προβλεπόταν μείωση του 
μηνιαίου ενοικίου για τους χώρους στο ισόγειο από €9,80/τ.μ. σε €8,00/τ.μ. και για 
τους χώρους στον όροφο από €7,15/τ.μ. σε €6,00/τ.μ. (δηλ. το ενοίκιο μειώθηκε 
συνολικά από €7.209,50/μήνα σε €5.964/μήνα) για την περίοδο από 15.12.2012 
μέχρι τις 14.12.2014. Αυτό έγινε στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής του Κράτους, 
για μείωση των ενοικίων όλων των κτηρίων του δημοσίου, εξαιτίας της οικονομικής 
κατάστασης που επικρατούσε εκείνη την περίοδο. 

Στις 19.1.2015, ο Αν. ΕΑ με επιστολή του προς τον Αν. Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Εσωτερικών, τον πληροφόρησε ότι το εν λόγω κτήριο καλύπτεται με 
Πολεοδομική Άδεια και Άδεια Οικοδομής για καταστήματα και διαμερίσματα, αλλά δεν 
καλύπτεται με τις κατά Νόμο Άδειες για γραφειακή χρήση.  

Στις 20.4.2015, ο Αν. ΕΑ με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Κεντρικού Φορέα 
Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών (ΚΦΣΚΥ), ο οποίος είχε στο μεταξύ αντικαταστήσει 
την ΕΕΚΕ αναλαμβάνοντας τις αρμοδιότητες της, τον πληροφόρησε ότι η περίοδος 
ενοικίασης του πιο πάνω κτηρίου έληξε στις 15.3.2015 και, ως εκ τούτου, ζήτησε την 
έγκριση του για ανανέωση της σύμβασης ενοικίασης για 6 επιπλέον μήνες.  

Στις 2.6.2015, ο Πρόεδρος του ΚΦΣΚΥ με επιστολή του προς τον Αν. ΕΑ τον 
πληροφόρησε ότι εγκρίθηκε η πιο πάνω ανανέωση της σύμβασης ενοικίασης.  

Στις 3.7.2015 υπογράφηκε νέα τροποποίηση της σύμβασης ενοικίασης για ανανέωση 
της περιόδου της σύμβασης για 6 μήνες, από 16.3.2015 μέχρι τις 15.9.2015. 

Ακολούθησαν στις 22.12.2015, η υπογραφή νέα τρίτης τροποποίησης της σύμβασης 
για ανανέωση της για επιπλέον 6 μήνες, δηλ. μέχρι τις 15.3.2016, στις 12.5.2016 η 
υπογραφή τέταρτης τροποποίησης για ανανέωση της για άλλους 3½ μήνες, δηλ. 
μέχρι τις 30.6.2016, στις 28.7.2016 η υπογραφή πέμπτης τροποποίησης για 
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ανανέωση της μέχρι τις 31.10.2016 και, στις 1.11.2016 η υπογραφή έκτης 
τροποποίησης για ανανέωση της μέχρι τις 31.1.2017. 

Στις 23.12.2016, ο Αν. ΕΑ με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του ΚΦΣΚΥ, ζήτησε 
την έγκριση του για ανανέωση της σύμβασης ενοικίασης για άλλους 3 μήνες, δηλαδή 
μέχρι τις 30.4.2017, χωρίς ωστόσο να λάβει μέχρι σήμερα σχετική έγκριση. 

Στις 23.1.2017, ο Ιδιοκτήτης του πιο πάνω κτηρίου με επιστολή του προς τον Αν. ΕΑ, 
ζήτησε επαναφορά του ενοικίου στο αρχικό ποσό, όπως αυτό προβλεπόταν στην 
πρώτη σύμβαση ενοικίασης που υπογράφηκε στις 19.3.2010, δηλαδή στο ποσό των 
€7.209,50/μήνα. Το εν λόγω αίτημα του Ιδιοκτήτη υποβλήθηκε με επιστολή του Αν. 
ΕΑ ημερ. 7.2.2017 προς τον Πρόεδρο του ΚΦΣΚΥ, για εξέταση/έγκριση.  

Στις 20.2.2017, ο Αν. ΕΑ με νέα επιστολή του προς τον Πρόεδρο του ΚΦΣΚΥ, τον 
πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – ότι ζήτησε από τον Ιδιοκτήτη του κτηρίου όπως 
μεριμνήσει για την εξασφάλιση του Πιστοποιητικού Έγκρισης του κτηρίου. 

Παρατηρήσεις/Σχόλια/Απόψεις: 

 (i) Η ΕΔΑ έχει παραβιάσει τις αρχές της χρηστής διοίκησης, ίσης μεταχείρισης και 
διαφάνειας, όσον αφορά τη διαδικασία που ακολούθησε για ενοικίαση των 
Γραφείων του Παραρτήματος της στο Παραλίμνι. Η επιλογή του εν λόγω 
κτηρίου έγινε ανάμεσα σε 4 κτήρια, για τα οποία είχαν υποβληθεί προτάσεις 
από ενδιαφερόμενους Ιδιοκτήτες, χωρίς τη δημοσίευση προηγουμένως 
Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος και του καθορισμού κριτηρίων επιλογής, 
ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή στη διαδικασία όλων των πιθανών 
ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. 

(ii) Το εν λόγω κτήριο διαθέτει Πολεοδομική Άδεια και Άδεια Οικοδομής για 
καταστήματα και διαμερίσματα, ενώ εκκρεμεί η εξέταση αίτησης για έκδοση 
τροποποιητικής Άδειας από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για 
γραφειακούς χώρους καθώς επίσης και η έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης. 

Η ΕΔΑ εξακολουθεί να ενοικιάζει και να χρησιμοποιεί το εν λόγω κτήριο, 
εξυπηρετώντας και το κοινό που το επισκέπτεται, παρά το γεγονός ότι δεν 
διαθέτει Πιστοποιητικό Έγκρισης, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 
10(1) και 10(2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφ. 96), 
σύμφωνα με τις οποίες η κατοχή/χρήση κτηρίου επιτρέπεται μόνο εάν το κτήριο 
διαθέτει τις πιο πάνω Άδειες καθώς και Πιστοποιητικό Έγκρισης.  

Η εξασφάλιση των εν λόγω Αδειών καθώς και του Πιστοποιητικού Έγκρισης, 
αποτελούσε προϋπόθεση για την ενοικίαση του κτηρίου, η οποία καταγράφηκε 
τόσο στο πρακτικό της σχετικής διαπραγμάτευσης που έγινε με τον Ιδιοκτήτη 
στις 9.2.2009 για ενοικίαση του κτηρίου, όσο και στην έγκριση που δόθηκε από 
τον Γενικό Διευθυντή του ΥΟ στις 30.4.2009. 

(iii) Το ύψος του αρχικού ενοικίου που καθορίστηκε από την ΕΕΚΕ Αμμοχώστου για 
την ενοικίαση του κτηρίου (€9,80/τ.μ. για χώρους στο ισόγειο και €7,15/τ.μ. για 
χώρους στον όροφο) είναι ιδιαίτερα ψηλό για το Παραλίμνι, σε σύγκριση με τα 
δημοσιευμένα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Ακινήτων του RICS Κύπρου 
(31.12.2015), στα οποία η μέση τιμή ενοικίου για το Παραλίμνι ανέρχεται στα 
€3,34/τ.μ., η οποία είναι κατά πολύ χαμηλότερη και από τη μειωμένη τιμή 
ενοικίου που συμφωνήθηκε αργότερα. 
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(iv) Στα πρακτικά της απόφασης της ΕΕΚΕ ημερ. 9.2.2009 για την ενοικίαση του 
κτηρίου, καθορίστηκε ως περίοδος ενοικίασης τα 3 χρόνια, ενώ τελικά στη 
σύμβαση ενοικίασης, η περίοδος ενοικίασης καθορίστηκε στα 5 χρόνια. 

(v) Στα πιο πάνω πρακτικά αναφέρεται ότι το εν λόγω κτήριο διαθέτει 34 χώρους 
στάθμευσης, χωρίς ωστόσο να καθορίζεται πόσοι χώροι στάθμευσης θα ήταν 
διαθέσιμοι για τα Γραφεία του Παραρτήματος της ΕΔΑ, ενώ στη σύμβαση 
ενοικίασης αναφέρεται ότι ο ενοικιαστής θα φροντίσει για τη δημιουργία 
ικανοποιητικού αριθμού χώρων στάθμευσης. Οι πιο πάνω 
ασάφειες/παραλήψεις για ένα τόσο ουσιαστικό στοιχείο είναι κατά την άποψη 
μας απαράδεκτες. 

Σημειώνεται ότι η έλλειψη χώρων στάθμευσης ήταν ένας από τους βασικούς 
λόγους για τους οποίους ζητήθηκε από τον ΕΑ η μεταστέγαση των Γραφείων 
του Παραρτήματος της ΕΔΑ. 

(vi) Στις 13.1.2017 έληξε η τελευταία περίοδος ανανέωσης της ενοικίασης του 
κτηρίου. Έκτοτε, το Παράρτημα της ΕΔΑ συνεχίζει να χρησιμοποιεί το 
συγκεκριμένο κτήριο, χωρίς να υπάρχει σε ισχύ σύμβαση ενοικίασης και χωρίς 
το εν λόγω κτήριο να διαθέτει Πιστοποιητικό Έγκρισης. 

Όπως μας έχει πληροφορήσει η Γραμματέας του ΚΦΣΚΥ τον Ιούλιο 2017, ο 
ΚΦΣΚΥ δεν έχει εγκρίνει την περαιτέρω ανανέωση της σύμβασης ενοικίασης, 
λόγω της μη έκδοσης του Πιστοποιητικού Έγκρισης.  

Ενόψει των πιο πάνω, με την εν λόγω επιστολή μας ζητήσαμε από τον Αν. ΕΑ όπως 
μας πληροφορήσει τους λόγους για τους οποίους δεν έγιναν έγκαιρα οι απαραίτητες 
ενέργειες για εξεύρεση άλλου κατάλληλου κτηρίου, καθώς επίσης και για τα 
μέτρα/ενέργειες που έχει προβεί για μεταστέγαση του Παραρτήματος της ΕΔΑ σε 
άλλο κτήριο το συντομότερο, δεδομένου ότι η σύμβαση του εν λόγω κτηρίου αφενός 
είχε λήξει από τις 31.1.2017 και, αφετέρου, το κτήριο δεν είχε εξασφαλίσει 
Πιστοποιητικό Έγκρισης. 

Τον Σεπτέμβριο 2017, ο ΕΑ μάς πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – τα ακόλουθα: 

(i) Στις 2.5.2017, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του ΚΦΣΚΥ, του απέστειλε 
για έγκριση προσχέδιο Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΔΕ), όπως 
αυτό ετοιμάστηκε από την ΕΔΑ, με σκοπό την ενοικίαση κτηρίου για μεταφορά 
και μεταστέγαση της έδρας της ΕΔΑ από το κτήριο όπου στεγάζεται σήμερα στη 
Λάρνακα, σε κτήριο στην ελεύθερη περιοχή της Επαρχίας Αμμοχώστου, και στο 
οποίο θα στεγαστεί και το εν λόγω Παράρτημα της ΕΔΑ. Ωστόσο, δεν είχε δοθεί 
– μέχρι τότε – η έγκριση του ΚΦΣΚΥ, για προώθηση της σχετικής δημοσίευσης 
της ΠΔΕ. 

(ii) Από προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών επιλογών για ενοικίαση κτηρίου 
στην περιοχή για τη μεταφορά και μεταστέγαση της έδρας της ΕΔΑ, τα οποία να 
διαθέτουν Πιστοποιητικό Έγκρισης και παράλληλα να ικανοποιούν τις 
στεγαστικές ανάγκες της, έχει διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται τέτοια κτήρια. Στα 
πλείστα των κτηρίων, τα οποία διαθέτουν επαρκές εμβαδόν και χώρους για 
στέγαση της ΕΔΑ, απαιτείται όπως γίνουν εργασίες διαμόρφωσης των χώρων, 
έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες της. Τα εν λόγω κτήρια, διαθέτουν Άδειες 
Οικοδομής για άλλες χρήσεις (οικιστικές/εμπορικές) και, ως εκ τούτου, είναι 
απαραίτητη η έκδοση τροποποιητικών Αδειών Οικοδομής για αλλαγή της άδειας 
χρήσης (σε γραφεία), διαδικασία η οποία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, ωστόσο 
απαραίτητη για την έκδοση του Πιστοποιητικού Έγκρισης.  
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(iii) Η σύγκριση του ύψους του ενοικίου με τη μέση τιμή του Δείκτη Τιμών Ακινήτων 
του RICS Κύπρου (31.12.2015) δεν είναι – κατά την άποψη του – 
αντιπροσωπευτική, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή αναφέρεται σε άλλη χρονική 
στιγμή και, επίσης, δεν καθορίζεται σ΄ αυτήν η οικονομική αξία του αντικειμένου 
της ενοικίασης. 

Σύσταση: Τα αρμόδια όργανα του Κράτους θα πρέπει να ακολουθούν έγκαιρα τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν ενοικιάσεις κτηρίων 
για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Τμημάτων και Υπηρεσιών του δημοσίου, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα όλα τα αναγκαία μέτρα για διασφάλιση των συμφερόντων 
του, τηρώντας τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 
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3.30 Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Στέγαση της Επαρχιακής 
Διοίκησης Αμμοχώστου. 

Την 1.12.2017, η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου (ΕΔΑ) δημοσίευσε Πρόσκληση 
Δήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΔΕ) για την ενοικίαση από άτομα ή εταιρίες κτηρίου για 
τη στέγαση της ΕΔΑ. 

Στην παράγραφο 2 της πιο πάνω ΠΔΕ αναφερόταν, μεταξύ άλλων, ότι ο Ιδιοκτήτης 
του κτηρίου πρέπει να έχει εξασφαλισμένες όλες τις κατά Νόμο απαιτούμενες άδειες 
και πιστοποιητικά τα οποία να έχουν εξασφαλισθεί πριν την παράδοση του κτηρίου ή 
σε καθορισμένη χρονική περίοδο που ακολουθεί την ημερομηνία παράδοσης του 
κτηρίου, η οποία θα συμφωνηθεί. 

Η Υπηρεσία μας με επιστολή της προς τον Έπαρχο Αμμοχώστου (ΕΑ) ημερ. 
15.1.2018, παρατήρησε ότι η πιο πάνω πρόνοια της ΠΔΕ, παρείχε την ευχέρεια στον 
ενοικιαστή να διαπραγματευτεί με τον Ιδιοκτήτη τον καθορισμό χρόνου υποβολής 
των εν λόγω αδειών/πιστοποιητικών που πιθανό να ευνοούσε τον Ιδιοκτήτη. 
Περαιτέρω υποδείξαμε ότι η χρήση οποιουδήποτε κτηρίου χωρίς Πιστοποιητικό 
Έγκρισης, αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 10(1) του 
περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφ. 96). 

Τέλος, εισηγηθήκαμε όπως αφαιρεθεί από την ΠΔΕ, η συγκεκριμένη πρόνοια, 
δηλαδή η πιθανότητα για εξασφάλιση των εν λόγω αδειών/πιστοποιητικών σε 
καθορισμένη χρονική περίοδο, μετά την ημερομηνία παράδοσης του κτηρίου, 
κάνοντας αναφορά σε σχετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 
με ημερ. 8.11.2017 για παρόμοια περίπτωση.  

Στις 24.5.2019, η ΕΔΑ προκήρυξε νέα ΠΔΕ για ενοικίαση κτηρίου για κάλυψη των 
στεγαστικών αναγκών της, η οποία αποτελούσε επανάληψη της προηγούμενης ΠΔΕ 
που αναφέρεται πιο πάνω (1.12.2017). 

Στις 3.7.2019, με νέα επιστολή μας προς τον ΕΑ παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

Στις 19.3.2018, με άλλη επιστολή μας προς τον ΕΑ υποδείξαμε ότι παρά το γεγονός 
ότι, με την προηγούμενη επιστολή μας ημερ. 15.1.2018, του είχαμε διαβιβάσει 
σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ως προς το παράνομο 
της χρήσης κτηρίου για το οποίο δεν έχει εξασφαλιστεί Πιστοποιητικό ΄Εγκρισης, 
εντούτοις εξακολουθούσε να επιμένει σε δικές του νεοφανείς θεωρίες περί του 
αντιθέτου, υπενθυμίζοντας του ότι με βάση το άρθρο 113 του Συντάγματος ο Γενικός 
Εισαγγελέας της Δημοκρατίας είναι ο νομικός σύμβουλος της Δημοκρατίας και 
συνεπώς είχε την υποχρέωση να ακολουθεί τις γνωματεύσεις του. 

Τέλος, σχολιάσαμε ότι η αναφορά του ΕΑ, στην επιστολή του ημερ. 6.3.2018 περί 
δικής μας επιμονής σε «όρους και προϋποθέσεις που δεν έχουν νομικό ή ορθολογικό 
υπόβαθρο», ήταν παντελώς απαράδεκτη, όπως ήταν και η αναφορά του ότι η 
τήρηση της νομιμότητας ως προς την κατοχή Πιστοποιητικού Έγκρισης, δήθεν 
παράβλαπτε το δημόσιο συμφέρον αφού περιοριζόταν, σύμφωνα με την άποψη του, 
ο αριθμός των προσφερόμενων κτηρίων. Εκφράσαμε δε την ανησυχία μας από το 
γεγονός ότι, στα όρια της ΕΔΑ, ο νομοθέτης έχει τάξει τον ΕΑ ως θεματοφύλακα του 
περί Οδών και Οικοδομών Νόμου, του οποίου τις πρόνοιες αυθαίρετα ερμήνευε.  
Από τη μελέτη της νέας ΠΔΕ ημερ. 24.5.2019, παρατηρήσαμε ότι η ΕΔΑ 
εξακολουθούσε να διατηρεί στο περιεχόμενο της ΠΔΕ τη συγκεκριμένη πιο πάνω 
πρόνοια αγνοώντας τόσο τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας όσο και τη σχετική 
γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας. 
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Παρατηρήσεις/Σχόλια/Συστάσεις: 

Η συγκεκριμένη πρόνοια με την οποία δίδεται η ευχέρεια στον ιδιοκτήτη για 
εξασφάλιση των εν λόγω αδειών/πιστοποιητικών σε καθορισμένη χρονική περίοδο 
μετά την ημερομηνία παράδοσης του κτηρίου θα πρέπει να αφαιρεθεί από την ΠΔΕ.  

Σχετική με το θέμα είναι η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 
ημερ. 8.11.2017, η οποία εκδόθηκε για παρόμοια περίπτωση. Στην εν λόγω 
γνωμάτευση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το όποιοδηποτε συμβόλαιο υπογραφεί θα 
πρέπει να τελεί υπό την αίρεση της εξασφάλισης όλων των απαιτούμενων 
αδειών/πιστοποιητικών. Δηλαδή πριν την υπογραφή του ενοικιαστηρίου συμβολαίου, 
ο Ιδιοκτήτης του κτηρίου θα πρέπει  να έχει εξασφαλισμένες όλες τις απαιτούμενες 
από το νόμο άδειες/πιστοποιητικά. 

Για την ενοικίαση κτηρίων από το δημόσιο, θα πρέπει τα ενδιαφερόμενα Τμήματα και 
Υπηρεσίες να τηρούν τις νενομισμένες διαδικασίες και, να υποβάλλουν το 
προτεινόμενο συμβόλαιο ενοικίασης πριν την υπογραφή του, στην Νομική Υπηρεσία 
της Δημοκρατίας, για επεξεργασία/έγκριση. 
Θα πρέπει επίσης να ακολουθούνται οι γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα, ο 
οποίος είναι ο νομικός σύμβουλος του Κράτους. 
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3.31 Ενοικίαση κτηρίου για μεταστέγαση του Υπουργείου Άμυνας και του 
ΓΕΕΦ. 

Το Υπουργείου Άμυνας εισηγήθηκε τη διαμόρφωση του άρθρου 3 της προτεινόμενης 
Συμφωνίας Ενοικίασης με τρόπο ώστε το Πιστοποιητικό Έγκρισης να μπορεί να 
εξασφαλιστεί μέχρι και ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης της ενοικίασης του 
κτηρίου. 

Στο άρθρο 10 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (ΚΕΦ.96) ρητά   
καθορίζεται ότι ουδέν πρόσωπο κατέχει ή χρησιμοποιεί ή ενεργεί, ώστε οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο να κατέχει ή να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε οικοδομή μέχρις ότου 
εκδοθεί Πιστοποιητικό Έγκρισης από την αρμόδια αρχή σε σχέση με την εν λόγω 
οικοδομή, ανεξάρτητα αν χορηγήθηκε άδεια για την οικοδομή με βάση το άρθρο 3 
του  Νόμου αυτού. Επίσης στο  άρθρο 20 καθορίζεται ως ποινικά κολάσιμη η κατοχή 
ή χρήση οικοδομής πριν την έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης.  

Mε βάση τις πιο πάνω πρόνοιες του εν λόγω νόμου, η αποτυχία του ιδιοκτήτη να 
εξασφαλίσει το εν λόγω Πιστοποιητικό θα πρέπει να συνεπάγεται αυτόματα τη 
μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του κτηρίου με επιβολή ποινικών ρητρών 
και ταυτόχρονα να παρέχει στον ενοικιαστή το δικαίωμα λύσης της σύμβασης.  

Ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντική αναγκαιότητα η εισαγωγή πρόνοιας για επιβολή 
ποινικών ρητρών (ανά ημέρα καθυστέρησης) ως συνέπεια της αποτυχίας του 
ιδιοκτήτη να παραδώσει το κτήριο λόγω της μη εξασφάλισης Πιστοποιητικού 
Έγκρισης ή και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός αν η αποτυχία αυτή προκύψει ως 
αποτέλεσμα πράξεων ή παραλείψεων του ενοικιαστή ή για λόγο που εμπίπτει στον 
ορισμό της ανωτέρας βίας. 

Το Τελικό Προσχέδιο Ενοικιαστηρίου Συμβολαίου για την ενοικίαση του εν λόγω 
κτηρίου, στάληκε για νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία. Στο Προσχέδιο αυτό 
περιλήφθηκαν και οι σχετικοί όροι με βάση τους οποίους ο ιδιοκτήτης υποχρεώνεται 
να εξασφαλίσει όλες τις κατά Νόμο απαραίτητες άδειες, περιλαμβανομένου του 
Πιστοποιητικού Έγκρισης, πριν την έναρξη χρήσης του κτηρίου από το Υπουργείο 
Άμυνας και το Γ.Ε.Ε.Φ.  

Στις 31.7.2017, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας πληροφόρησε τον Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας ότι δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε κώλυμα στο 
Τελικό Προσχέδιο Ενοικιαστηρίου Εγγράφου.  

Στις 2.8.2017, υπογράφηκε η σχετική συμφωνία ενοικίασης του πιο πάνω κτηρίου, 
μεταξύ του Υπουργείου και του ιδιοκτήτη, στο οποίο θα συστεγάζονται το Υπουργείο 
Άμυνας και το Γ.Ε.Ε.Φ. 

Η συμφωνία ενοικίασης έχει διάρκεια 5 χρόνια, προβλέπει επέκταση για 2 χρόνια συν 
2 χρόνια και περιλαμβάνει σταθερό ενοίκιο για τα πρώτα 3 χρόνια και πρόνοια 
αυξομείωσης ± 5% επί του σταθερού ενοικίου κάθε 2 χρόνια, κατόπιν 
διαπραγμάτευσης με τον ιδιοκτήτη του κτηρίου και έγκρισης από τον Κεντρικό Φορέα 
Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών. 

Το ετήσιο ενοίκιο που έχει συμφωνηθεί, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €794.475, 
το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:  

(α) Όλοι οι όροφοι (1ος – 5ος): 4.922τ.μ. x €10/τ.μ., ανά μήνα. 

(β) Ισόγειο: 1.158τ.μ. x €11,50/τ.μ. ανά μήνα. 

(γ) Κοινόχρηστοι Χώροι: 711τ.μ. x €2,75/τ.μ., ανά μήνα. 
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(δ) Αποθηκευτικοί Χώροι: 370τ.μ. x €2,20/τ.μ., ανά μήνα. 

(ε) 74 χώροι στάθμευσης, σε 4 παρακείμενα οικόπεδα: €900, ανά μήνα. 

Σημειώνεται ότι στο συμφωνηθέν ενοίκιο δεν περιλαμβάνεται και ούτε καταβάλλεται 
ΦΠΑ.  

Στις 26.6.2019, με επιστολή μας στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ‘Αμυνας, 
αναφερθήκαμε στο πιο πάνω θέμα και παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

Στις 2.8.2017, υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και της εταιρείας P. 
Papavarnava & Sons Estates Ltd, ιδιοκτήτριας συγκεκριμένου κτηρίου στον 
Στρόβολο, συμβόλαιο ενοικίασης του εν λόγω κτηρίου για τη στέγαση του 
Υπουργείου Άμυνας και του Γ.Ε.Ε.Φ.  

Ως ημερομηνία έναρξης της ενοικίασης καθορίστηκε η 26.2.2019, ημερομηνία κατά 
την οποία παραλήφθηκε το κτήριο για χρήση, με περίοδο ενοικίασης 5 χρόνια.  

Με την εν λόγω επιστολή μας εκφράσαμε την άποψη ότι η μεταστέγαση του 
Υπουργείου Άμυνας και του Γ.Ε.Ε.Φ. σε ενοικιαζόμενο κτήριο δεν αποτελεί την πλέον 
οικονομικά συμφέρουσα επιλογή και, ως εκ τούτου, εισηγηθήκαμε όπως το 
Υπουργείο προχωρήσει το συντομότερο με τις νενομισμένες διαδικασίες για την 
ανέγερση νέου κτηρίου εντός της συμφωνηθείσας περιόδου ενοικίασης (5 χρόνια) για 
μόνιμη στέγαση του. 

Σύσταση: Στα πλαίσια εξέτασης αιτημάτων Κρατικών Υπηρεσιών για την ενοικίαση 
κτηρίων με σκοπό τη στέγαση τους, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το πρότυπο 
ενοικιαστήριο συμβόλαιο και το πρότυπο προσύμφωνο ενοικιαστήριο συμβόλαιο, 
όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από σχετικό νομοτεχνικό έλεγχο της Νομικής 
Υπηρεσίας.  
Τα αρμόδια Τμήματα / Υπηρεσίες θα πρέπει να εξετάζουν πριν την λήψη απόφασης 
για ενοικίαση κτηρίων, ποία είναι η πλέον οικονομικά συμφέρουσα επιλογή, 
περιλαμβανομένης της ανέγερσης νέου κτηρίου, για μόνιμη κάλυψη των στεγαστικών 
αναγκών τους. 
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3.32 Στέγαση/Μεταστέγαση Υπουργείου Εσωτερικών. 

O Αν. Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Eσωτερικών (ΥΕ) με επιστολή του στον 
Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ημερ. 
30.06.2017, απέσυρε το προηγούμενο αίτημα του Υπουργείου του προς τον Κεντρικό 
Φορέα Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών (ΚΦΣΚΥ) για επίλυση των προβλημάτων 
στέγασης που αντιμετωπίζει η Διοίκηση του ΥΕ στο κτήριο της Αρχιγραμματείας και, 
υπέβαλε νέο αίτημα για έγκριση/λήψη απόφασης για ενοικίαση/ενοικιαγορά νέου 
κτηρίου στη βάση προσχεδίου Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΔΕ), που 
υπέβαλε στον ΚΦΣΚΥ. 

Με το πιο πάνω αίτημα, ο Αν. Γενικός Διευθυντής του ΥΕ επικαλέστηκε τη 
διαγνωστική μελέτη του Τμήματος Δημοσίων Έργων και τα στατικά προβλήματα που 
υφίστανται σήμερα στο κτήριο της Αρχιγραμματείας, τα οποία το καθιστούν μη 
ασφαλές, ανεπαρκές και δυσλειτουργικό για να ανταποκριθεί στις στεγαστικές 
ανάγκες του ΥΕ και, σε οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών όπως οι Τεχνικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου, προωθήσουν ταυτόχρονα τη διαδικασία για ανέγερση 
νέου ιδιόκτητου κτηρίου για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του ΥΕ. 

Η Υπηρεσία μας συμφώνησε με την αρχική θέση του ΥΕ για άμεση αξιολόγηση και 
σε βάθος εξέταση της λύσης αποκατάστασης του κτηρίου της Αρχιγραμματείας για 
στέγαση του Υπουργείου, καθώς και με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για 
προώθηση της κατασκευής ιδιόκτητου κτηρίου, ωστόσο δεν συμφώνησε με το 
ενδεχόμενο ενοικίασης/ ενοικιαγοράς νέου κτηρίου, για τους ακόλουθους λόγους: 

(α) Όπως έχει διαπιστωθεί και από άλλες – προηγηθείσες – διαδικασίες ενοικίασης 
κτηρίων για τη στέγαση κρατικών Τμημάτων/Υπηρεσιών, το μεγάλο εμβαδό που 
απαιτείται για κάλυψη τέτοιων στεγαστικών αναγκών όπως αυτές του ΥΕ (6.500τ.μ.), 
δεν παρέχει τη δυνατότητα για συμμετοχή στη διαδικασία ικανοποιητικού αριθμού 
οικονομικών φορέων, οι οποίοι να διαθέτουν τέτοια κτήρια, λαμβάνοντας μάλιστα 
υπόψη και το μικρό χρονικό διάστημα – 1 έτους περίπου – που καθορίστηκε για 
παράδοση του κτηρίου (Ιούνιος 2018). 

(β) Στο κόστος ενοικίασης/ενοικιαγοράς κτηρίου περιλαμβάνεται και η αξία της γης, 
ενώ το Κράτος διαθέτει αρκετή γη για αξιοποίηση και, ως εκ τούτου, το κόστος στην 
περίπτωση ανέγερσης ιδιόκτητου κτηρίου θα είναι οπωσδήποτε χαμηλότερο.  

Στις 4.10.2017, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του αποφάσισε, μεταξύ άλλων, 
να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών να προχωρήσει σε ενέργειες για 
μεταστέγαση του ΥΕ σε ενοικιαζόμενο κτήριο, μέχρι να ολοκληρωθεί η 
εξέταση/αξιολόγηση της πρότασης για ανέγερση ιδιόκτητου κτηρίου, μη 
αποκλειόμενης και της επαναχωροθέτησης του Υπουργείου εκτός του κέντρου της 
Λευκωσίας. 

Στις 16.10.2017, ο Αν. Γενικός Διευθυντής του ΥΕ με επιστολή του προς τον 
Πρόεδρο του ΚΦΣΚΥ, ενόψει της πιο πάνω απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, 
ζήτησε – μεταξύ άλλων – την έγκριση του ΚΦΣΚΥ για την ενοικίαση νέου κτηρίου για 
τη μεταστέγαση του ΥΕ, συνολικού εμβαδού 4.426 τ.μ. περίπου, με τη δημοσίευση 
Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Στις 31.5.2019, με επιστολή μας προς το Γενικό Διευθυντή του ΥΕ, αναφερθήκαμε 
στην επιστολή του με ημερ. 17.5.2019 προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Οικονομικών, σχετικά με την ενοικίαση του Κτηρίου «J+P BUILDING» για τη Στέγαση 
του ΥΕ, και ζητήσαμε όπως, στα πλαίσια διερεύνησης των διαδικασιών που 
ακολουθήθηκαν για την εξεύρεση του συγκεκριμένου κτηρίου το οποίο προτίθετο το 
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ΥΕ να ενοικιάσει, αποστείλει στην Υπηρεσία μας όλα τα σχετικά με το εν λόγω θέμα 
υποστηρικτικά έγγραφα. 

Τέλος, ζητήσαμε όπως μας πληροφορήσει κατά πόσο το συγκεκριμένο κτήριο 
διαθέτει Πιστοποιητικό Έγκρισης. 

Στις 26.6.2019, με νέα επιστολή μας προς το Γενικό Διευθυντή του ΥΕ, τον 
ενημερώσαμε ότι η Υπηρεσία μας είχε ολοκληρώσει τη διερεύνηση της διαδικασίας 
που ακολουθήθηκε για την εξεύρεση του πιο πάνω κτηρίου για στέγαση του ΥΕ, 
σημειώνοντας ότι από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχαν ακολουθηθεί όλες οι 
ενδεδειγμένες διαδικασίες για ενοικίαση του εν λόγω κτηρίου.  

Ωστόσο παρατηρήσαμε ότι με βάση το συμφωνηθέν ενοίκιο (€55.000), καθώς και το 
συνολικό εμβαδόν (5.677 ΤΜ) του κτηρίου, προκύπτει ότι το ενοίκιο ανά τετραγωνικό 
μέτρο ανέρχεται σε περίπου €9.69 / ΤΜ, το οποίο είναι ψηλό λαμβάνοντας υπόψη 
την κατάσταση και την ηλικία του κτηρίου (20 χρόνων), και ως εκ τούτου η ενοικίαση 
του, δεν αποτελούσε την πλέον συμφέρουσα επιλογή.  

Ενόψει των πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως το ΥΕ προχωρήσει το συντομότερο 
δυνατό με τις νενομισμένες διαδικασίες για την ανέγερση νέου ιδιόκτητου κτηρίου 
εντός της συμφωνηθείσας περιόδου ενοικίασης (5 χρόνια) για μόνιμη στέγαση του. 

Σύσταση: Η μεταστέγαση του ΥΕ σε ενοικιαζόμενο κτήριο, ως ενδιάμεση λύση δεν 
αποτελεί την πλέον οικονομικά συμφέρουσα επιλογή. Το ΥΕ θα πρέπει να 
προωθήσει το συντομότερο τις νενομισμένες διαδικασίες για την ανέγερση κτηρίου, 
για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του. 
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3.33 Ενοικίαση Κτηρίου για Στέγαση των Υπηρεσιών του Υφυπουργείου 
Ναυτίλιας. 

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, για σκοπούς ενοικίασης κτηρίων για κάλυψη των 
στεγαστικών του αναγκών, προκήρυξε Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΔΕ).  

Στην ΠΔΕ αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι το προτεινόμενο κτήριο θα πρέπει να είναι 
συνολικού εμβαδού 4.100 τ.μ., με απόκλιση από -5% μέχρι +10%, να διαθέτει 
ικανοποιητικούς γραφειακούς χώρους για τη στέγαση 180 υπαλλήλων, καθώς και 
χώρους στάθμευσης για τουλάχιστον 130 οχήματα. 

Στην ΠΔΕ καθορίστηκε ότι η περίοδος ενοικίασης είναι 5 χρόνια με δικαίωμα 
ανανέωσης για χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από το Υφυπουργείο. 

Συστάσεις: 

 Για σκοπούς διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού θα πρέπει να καθορίζετε στην 
ΠΔΕ επακριβώς το χρονικό διάστημα που πιθανό το Υφυπουργείο να ασκήσει το 
εν λόγω δικαίωμα. 

 Το Υφυπουργείο θα πρέπει πριν την οριστικοποίηση των εγγράφων να αποταθεί 
στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για έλεγχο/επιβεβαίωση, κατά πόσο ο πιο 
πάνω αριθμός χώρων στάθμευσης πληροί τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας. 
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3.34 Μεταστέγαση του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 

Σε συνεδρία της Διοικητικής Ομάδας του ΓΕΡΗΕΤ που έγινε στις 30.4.2015, δόθηκαν 
οδηγίες από τον Επίτροπο στους 3 Ανώτερους Λειτουργούς της Υπηρεσίας, όπως 
επανεκκινήσουν τις ενέργειες τους για την ενοικίαση κτηρίου για στέγαση του 
ΓΕΡΗΕΤ. 

Στα πλαίσια της πιο πάνω οδηγίας, το ΓΕΡΗΕΤ δημοσίευσε στις 18.6.2015 στην 
ιστοσελίδα του καθώς και σε ημερήσιες εφημερίδες, Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) για ενοικίαση κτηρίου για στέγαση του ΓΕΡΗΕΤ. Η σχετική 
ειδοποίηση στάληκε και στον Σύνδεσμο Κτηματομεσιτών. Ως ημερομηνία υποβολής 
των προτάσεων καθορίστηκε η 10.7.2015. 

Στην εν λόγω ΠΕΕ ζητείται, μεταξύ άλλων, όπως το κτήριο έχει συνολικό εμβαδό 
γραφειακών και άλλων χώρων 1.200τ.μ., να διαθέτει 40 χώρους στάθμευσης και να 
βρίσκεται κατά προτίμηση σε περιοχή η οποία καθορίστηκε σε χάρτη ο οποίος 
επισυνάφθηκε στην ΠΕΕ. 

Στις 10.7.2015, ο Διευθυντής ΓΕΡΗΕΤ με ηλεκτρονικό μήνυμα του, διόρισε τους 3 
Ανώτερους Λειτουργούς της Υπηρεσίας ως μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης των 
προτάσεων που θα υποβάλλονταν, καθορίζοντας τον ένα από τους πιο πάνω, ως 
Συντονιστή της Επιτροπής. 

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων (10.7.2015), 
υποβλήθηκαν στο ΓΕΡΗΕΤ 6 προτάσεις με προτεινόμενα κτήρια.  

Στις 13.7.2015, η Επιτροπή Αξιολόγησης σε συνεδρία της εξέτασε τις πιο πάνω 
προτάσεις και στις 16.7.2015, η Συντονίστρια της Επιτροπής ετοίμασε σχετικό 
Πίνακα με τα βασικά στοιχεία των 6 προτάσεων που υποβλήθηκαν. Στον εν λόγω 
Πίνακα περιλήφθηκαν και άλλες 5 επιπρόσθετες προτάσεις, οι οποίες είχαν 
υποβληθεί εκπρόθεσμα, μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προτάσεων. 

Ο συγκεκριμένος Πίνακας κοινοποιήθηκε στα άλλα 2 μέλη της Επιτροπής 
Αξιολόγησης, στον Επίτροπο, στον Βοηθό Επίτροπο και στον Διευθυντή ΓΕΡΗΕΤ. 

Στις 26.8.2015, σε συνεδρία της Διοικητικής Ομάδας του ΓΕΡΗΕΤ, αφού εξετάστηκε 
ο πιο πάνω Πίνακας, δόθηκαν οδηγίες στην Επιτροπή Αξιολόγησης από τον 
Επίτροπο, όπως πραγματοποιηθούν επιτόπιες επισκέψεις στα εν λόγω κτήρια. 

Στη συνέχεια, σε μεταγενέστερο στάδιο, και εν αναμονή επίσης της έγκρισης του 
προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το έτος 2016, εντοπίστηκαν και εξετάστηκαν 
από το ΓΕΡΗΕΤ πέραν των 6 πιο πάνω προτάσεων που είχαν υποβληθεί αρχικά με 
την ΠΕΕ και των άλλων 5 επιπρόσθετων, άλλες 20 περιπτώσεις κτηρίων, δηλαδή 
συνολικά 31 κτήρια. 

Σημειώνεται ότι στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας για το έτος 2016, ο οποίος 
εγκρίθηκε στις 19.2.2016, περιλήφθηκε ποσό €140.000 για την ενοικίαση κτηρίου για 
στέγαση του ΓΕΡΗΕΤ. 

Μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων επισκέψεων και την αξιολόγηση όλων των πιο 
πάνω κτηρίων, έγινε επιλογή 5 κτηρίων που κρίθηκαν από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης ότι πληρούσαν τις βασικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την 
ΠΕΕ. Στη συνέχεια, το ΓΕΡΗΕΤ απέστειλε στους ιδιοκτήτες των εν λόγω κτηρίων 
λεπτομερείς προδιαγραφές και κτηριολογικό πρόγραμμα, βάση των οποίων τους 
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ζητήθηκε όπως υποβάλουν τελικές προτάσεις διαχωρισμού των χώρων των κτηρίων. 
Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Τελικά, σε συνεδρία της Διοικητικής Ομάδας του ΓΕΡΗΕΤ που έγινε στις 7.9.2016, 
αποφασίστηκε όπως το ΓΕΡΗΕΤ προχωρήσει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, κατά 
σειρά προτεραιότητας, με τους ιδιοκτήτες των δύο επικρατέστερων κτηρίων, οι 
προτάσεις των οποίων κρίθηκαν ότι ήταν οι πιο κατάλληλες και συμφέρουσες. 

Ως πρώτο επικρατέστερο κτήριο κρίθηκε το κτήριο Cyfield – Nemesis Commercial 
Park Hill στα Λατσιά, το οποίο είναι καινούριο, με ενοίκιο €8.10 ανά τ.μ. και συνολικό 
εμβαδό 1.441τ.μ. έναντι συνολικού μηνιαίου ενοικίου €11.666 (€140.000 ανά έτος). 
Ως δεύτερο επικρατέστερο, κρίθηκε το υφιστάμενο κτήριο στο οποίο στεγάζεται 
σήμερα το ΓΕΡΗΕΤ, με ενοίκιο €6.72 ανά τ.μ. και συνολικού εμβαδού 1.673τ.μ., 
έναντι συνολικού μηνιαίου ενοικίου €11.250 (€135.000 ανά έτος) με αύξηση 5% ανά 
δύο χρόνια (δηλ. €141.750 το τρίτο έτος). 

Παρατηρήσεις/Συστάσεις: 

(α) Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι βαρύτητες τους, με βάση τα οποία έγινε η 
κατάταξη των κτηρίων, δεν ήταν καθορισμένα και δεν ήταν γνωστά στους 
ενδιαφερόμενους εκ των προτέρων. 

(β) Στη ΠΕΕ δεν γίνεται αναφορά στον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης του 
κτηρίου. 

(γ) Στη ΠΕΕ δεν καθορίστηκε η απαιτούμενη χρονική περίοδος ενοικίασης. 

(δ) Στη ΠΕΕ δεν καθορίστηκε το όριο αυξομείωσης του συνολικού εμβαδού 
γραφειακών και άλλων χώρων το οποίο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό. 

(ε) Το άνοιγμα του κιβωτίου προσφορών έγινε από τη Συντονίστρια της Επιτροπής 
Αξιολόγησης και ένα ακόμα Λειτουργό του ΓΕΡΗΕΤ, αντί από εξουσιοδοτημένους για 
τον σκοπό αυτό λειτουργούς και, δεν συμπληρώθηκε μετά το άνοιγμα του κιβωτίου 
προσφορών, έντυπο ανοίγματος και καταγραφής των προτάσεων. 

(στ) Πριν την έναρξη της πρώτης συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης, που έγινε 
στις 13.7.2025, τα μέλη της Επιτροπής δεν υπέγραψαν, ως όφειλαν, Δήλωση 
Ευσυνείδητης και Αμερόληπτης Εκτέλεσης Καθηκόντων. Η σχετική Δήλωση 
υπογράφηκε από τα μέλη της Επιτροπής εκ των υστέρων, στις 21.9.2016, 23.9.2016 
και 24.10.2016 αντίστοιχα, δηλαδή μετά την αξιολόγηση/κατάταξη των προτάσεων 
κατά σειρά προτεραιότητας. 

(ζ) Ο πίνακας της αξιολόγησης των προτάσεων που είχαν υποβληθεί μέχρι τις 
16.7.2015 (6+5 προτάσεις) ετοιμάστηκε από τη Συντονίστρια της Επιτροπής, με 
κοινοποίηση προς τα άλλα μέλη. Δηλαδή, δεν συνήλθε η Επιτροπή για να 
αξιολογήσουν από κοινού τα μέλη της, τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί. 

(η) Οι προτάσεις για αριθμό κτηρίων, καθώς και οι σχετικές πληροφορίες 
αναφορικά με τα στοιχεία τους, λήφθηκαν μετά από προφορική επικοινωνία της 
Γραμματέως του Βοηθού Επιτρόπου με τους ιδιοκτήτες των εν λόγω κτηρίων, αντί η 
όλη σχετική επικοινωνία να γίνει γραπτώς. 

(θ) Εντοπίστηκε και εξετάστηκε σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την ημερομηνία που 
είχε καθοριστεί στην ΠΕΕ για την υποβολή των προτάσεων, μεγάλος αριθμός 
κτηρίων (25Νο). 
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(ι) Το ΓΕΡΗΕΤ αποφάσισε να αξιολογήσει όλες τις προτάσεις που υποβλήθηκαν 
εκπρόθεσμα, αφού έλαβε σχετική νομική συμβουλή από την Ανώτερη Λειτουργό 
Νομικών θεμάτων της Υπηρεσίας, η οποία είχε οριστεί ως Συντονίστρια της 
Επιτροπής Αξιολόγησης.  

Η εν λόγω λειτουργός, ενόψει του γεγονότος της υποβολής της πιο πάνω συμβουλής 
προς το ΓΕΡΗΕΤ, η οποία επηρέασε άμεσα τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, θα 
έπρεπε να ζητήσει από τον Επίτροπο να απαλλαγεί από την εκτέλεση των 
καθηκόντων που της είχαν ανατεθεί ως Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

(κ) Το συνολικό εμβαδό και των δύο κτηρίων, τα οποία επιλέγηκαν ως 
επικρατέστερα, είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το εμβαδό που καθορίστηκε στην 
ΠΕΕ (1.200τ.μ.) σε ποσοστό 20% και 39% αντίστοιχα. 

(λ)   Για την ενοικίαση κτηρίων, οι δημόσιοι Οργανισμοί θα πρέπει να τηρούν όλες τις 
νενομισμένες διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της χρηστής 
διοίκησης, της διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης. 
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3.35 Συμβόλαια Ενοικίασης Γραφείων για το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και 
Επίσημου Παραλήπτη στο Κτήριο « Ξένιος» στη Λεωφόρο Μακαρίου στη 
Λευκωσία. 

Στις 16.9.2015, ζητήθηκε από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη  όπως  
υποβάλει για έλεγχο όλες τις συμβάσεις ενοικίασης γραφείων που διατηρεί το Τμήμα 
του Εφόρου στο κτήριο «Ξένιος» στη λεωφόρο Μακαρίου στη Λευκωσία, 
περιλαμβανομένων και των σχετικών ανανεώσεων των εν λόγω συμβολαίων. 

Στις 23.9.2015, ο Έφορος υπέβαλε τις πιο πάνω συμβάσεις, τις οποίες η Υπηρεσία 
μας κατέγραψε σε μορφή Πίνακα.  

Στις 26.11.2015, ζητήσαμε από τον Έφορο, μεταξύ άλλων, όπως μας πληροφορήσει 
κατά πόσο το Τμήμα του εξακολουθούσε να ενοικιάζει τα συγκεκριμένα γραφεία και, 
εάν ναι, κατά πόσο είχαν γίνει οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με τον Ιδιοκτήτη του 
κτηρίου (Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας) για μείωση του 
ενοικίου των γραφείων, σύμφωνα και με τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών Αρ. 1443, ημερ. 23.1.2012. 

Στις 5.1.2017, ο Έφορος μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

Το Τμήμα του Εφόρου εξακολουθούσε να ενοικιάζει τα γραφεία που 
περιλαμβάνονταν στον πιο πάνω Πίνακα. 

Περί το τέλος του 2012, έγινε διαπραγμάτευση με τον Ιδιοκτήτη του κτηρίου και 
συμφωνήθηκε όπως υπογραφεί νέο συμβόλαιο ενοικίασης για ενοποίηση όλων των 
αρχικών συμβολαίων ενοικίασης των γραφείων, με ταυτόχρονη μείωση του ενοικίου 
κατά 15% (δηλ. από €29.840,83 σε €25.352,52 μηνιαίως), με αναδρομική ισχύ από 
τον Ιούνιο 2012. 

Το νέο συμβόλαιο ενοικίασης δεν υπογράφηκε από το Τμήμα του Εφόρου, επειδή 
υπήρχε διαφωνία της Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με τους όρους που αφορούσαν τη 
χρονική διάρκεια του συμβολαίου. 

Στις 18.1.2017, ζητήθηκε από τον Έφορο όπως μας πληροφορήσει τους λόγους για 
τους οποίους δεν υλοποιήθηκε η τροποποίηση του συμβολαίου ενοικίασης - 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Νομικής Υπηρεσίας για τροποποίηση των όρων του 
συμβολαίου, όσον αφορά τη χρονική διάρκεια του καθώς και, το δικαίωμα του 
ενοικιαστή για τερματισμό του οποτεδήποτε χωρίς την καταβολή αποζημιώσεων - 
ούτε προωθήθηκε για υπογραφή της με τον Ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα, 5 περίπου 
χρόνια μετά την εν λόγω διαπραγμάτευση και την επίτευξη συμφωνίας για μείωση 
του ενοικίου, να μην είχε υπογραφεί το σχετικό συμβόλαιο. 

Τέλος, εισηγηθήκαμε στον Έφορο όπως αναθέσει στο Τμήμα Δημοσίων Έργων 
(ΤΔΕ) την αξιολόγηση των κτηριακών αναγκών του Τμήματος του και, ταυτόχρονα, 
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των εγκαταστάσεων του υφιστάμενου κτηρίου, 
ώστε να λάβει το συντομότερο δυνατόν τις απαραίτητες αποφάσεις για περαιτέρω 
ενέργειες, αναφορικά με τη στέγαση του Τμήματος του. 

Στις 7.2.2017, ο Έφορος μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

Μετά τη λήψη της πιο πάνω γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας, ζητήθηκε από τον 
Ιδιοκτήτη του κτηρίου όπως διαμορφώσει το συμβόλαιο ανάλογα, ώστε να 
ικανοποιούνται οι υποδείξεις της Νομικής Υπηρεσίας. 

Οι διαβουλεύσεις με τον Ιδιοκτήτη δεν είχαν κατάληξη, αφού αυτός επέμενε στην 
υπογραφή συμβολαίου ενοικίασης 5-ετούς διάρκειας και, σε περίπτωση διακοπής 
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του συμβολαίου ενωρίτερα, να του καταβληθεί σχετική αποζημίωση. Ως εκ τούτου, 
δεν κατέστη δυνατό να υπογραφεί το συμβόλαιο ενοικίασης. 

Στις 9.7.2019, με επιστολή μας προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αναφερθήκαμε σε επιστολή του με ημερ. 
21.6.2019, με την οποία μας υπέβαλε, μεταξύ άλλων εγγράφων, προσχέδιο 
Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΔΕ), την οποία, όπως μας είχε 
πληροφορήσει, προτίθετο να χρησιμοποιήσει για την προκήρυξη ενδιαφέροντος από 
άτομα ή εταιρείες για την ενοικίαση κτηρίου για μεταστέγαση του Τμήματος Εφόρου 
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ). 

Από τη μελέτη των προνοιών της εν λόγω ΠΔΕ, προέκυψαν οι ακόλουθες 
παρατηρήσεις: 

(α) Η περίοδος ενοικίασης είχε καθοριστεί σε 9 χρόνια με δικαίωμα παράτασης από 
μέρους του Ενοικιαστή για άλλες 2 περιόδους των 2 ετών έκαστη.  

Η Υπηρεσία μας υπέδειξε ότι η εν λόγω περίοδος (9 χρόνια) είναι υπερβολική. 
Σημειώνεται ότι η συνήθης περίοδος ενοικίασης που καθορίζεται στις συμβάσεις 
ενοικίασης είναι 5 χρόνια. Παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη σύμβαση ενοικίασης του 
Υπουργείου Άμυνας καθώς και του Υπουργείου Εσωτερικών. 

(β) Το ενοικιαζόμενο κτήριο θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί μετά το 2010 ή θα 
πρέπει να είναι έτοιμο για παράδοση και χρήση από το ΤΕΕΕΠ το αργότερο μέχρι 
τον Δεκέμβριο 2021. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι το όριο των εννέα ετών στην μεγίστη αποδεκτή ηλικία του 
κτηρίου είναι πολύ περιοριστικό και εισηγήθηκε να αυξηθεί σε δεκαπέντε.  
Παράλληλα, εισηγηθήκαμε να καθοριστεί ποσό ανά τετραγωνικό μέτρο γραφειακών 
χώρων (πχ €0,5/τ.μ.) με το οποίο θα πριμοδοτείται κάποιο κτήριο (άρα θα θεωρείται 
προτιμητέο έστω κι αν είναι ελαφρά ακριβότερο) αν έχει ηλικία μικρότερη των πέντε 
ετών. 

(γ) Το κτήριο θα πρέπει να είναι ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Κλάσης Β για 
τα υφιστάμενα κτήρια και, σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης για τα υπό ανέγερση 
κτήρια. 

Ισχύει η ίδια εισήγηση όπως και στην παράγραφο (β) πιο πάνω ως προς την 
πριμοδότηση αν το κτήριο είναι Κλάσης Α. 

(δ) Το κτήριο θα πρέπει να διαθέτει συνολικά 164 χώρους στάθμευσης. 

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη ΠΔΕ, ο αριθμός των εργαζομένων που αναμένεται να 
στεγαστούν στο υπό ενοικίαση κτήριο ανέρχεται σε περίπου 144, η Υπηρεσία μας 
εισηγήθηκε στον Έφορο όπως αποταθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για 
έλεγχο/επιβεβαίωση, κατά πόσο ο πιο πάνω αριθμός χώρων στάθμευσης ικανοποιεί 
τις σχετικές πρόνοιες της Νομοθεσίας. 

Τέλος, όσον αφορά τα προσχέδια του Προσυμφώνου Ενοικιαστήριου Εγγράφου, 
καθώς και, του Ενοικιαστηρίου Εγγράφου, εισηγηθήκαμε όπως αυτά υποβληθούν 
στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο αφού, σύμφωνα με τις πρόνοιες 
σχετικής Εγκυκλίου του Γενικού Εισαγγελέα με ημερ. 1.9.2015, πριν την υπογραφή 
οποιασδήποτε σύμβασης/συμφωνίας με αντισυμβαλλόμενο το Κράτος, αυτή θα 
πρέπει να υποβάλλεται στη Νομική Υπηρεσία για τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο 
και για έλεγχο της νομιμότητας της ακολουθηθείσας διαδικασίας. 
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Σύσταση: Για την ενοικίαση κτηρίων από το δημόσιο, θα πρέπει τα ενδιαφερόμενα 
Τμήματα και Υπηρεσίες να τηρούν όλες τις νενομισμένες διαδικασίες, ώστε να 
διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και ίσης 
μεταχείρισης. 
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3.36 Αγορά Γραφείων για τη Στέγαση των Υπηρεσιών του Κυπριακού 
Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). 

Στις 30.3.2012, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, σε συνεδρία του 
αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Γενικό Διευθυντή να προβεί σε δημοσίευση 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) για αγορά Γραφείων για τη στέγαση 
των Υπηρεσιών του ΚΟΔΑΠ. 

Στις 3.4.2012, δημοσιεύτηκε στον εγχώριο τύπο η πιο πάνω Πρόσκληση, στην οποία 
αναφέρετο ότι ο ΚΟΔΑΠ ζητεί από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς την 
υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αγορά γραφείων εμβαδού περίπου 275τ.μ. 
στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας (σε ακτίνα μέχρι περίπου 6 χλμ. από το 
κτήριο του Υπουργείου Οικονομικών). 

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης καθορίστηκε στο ποσό των €650.000. 

Με την εν λόγω ΠΕΕ καλούντο οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να παραλάβουν 
τα σχετικά έγγραφα της Πρόσκλησης από τα Γραφεία του ΚΟΔΑΠ. Ως ημερομηνία 
υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθορίστηκε η 30.4.2012.  

Σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε στις 15.5.2012, αποφασίστηκε ο 
διορισμός Τεχνικής Επιτροπής Αξιολόγησης, αποτελούμενης από 4 μέλη, για την 
αξιολόγηση των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος που υποβλήθηκαν. 

Στις 8.6.2012, εξετάστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η έκθεση αξιολόγησης που 
υποβλήθηκε από τον Συντονιστή της πιο πάνω Επιτροπής. 

Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, παραλήφθηκαν έγγραφα από 13 οικονομικούς 
φορείς και υποβλήθηκαν 12 προσφορές από 6 προσφοροδότες. Το Συμβούλιο, αφού 
μελέτησε την έκθεση αποφάσισε να εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής, όπως 
ζητηθούν οικονομικές προτάσεις για αγορά γραφείων από τους ιδιοκτήτες τριών 
κτηρίων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε νέα συνεδρία του, που έγινε στις 29.6.2012, αποφάσισε 
τη διεξαγωγή διαπραγμάτευσης με τους ιδιοκτήτες των 3 πιο πάνω κτηρίων, αφού 
πρώτα κληθούν να υποβάλουν τις οικονομικές τους προτάσεις. Ταυτόχρονα 
ζητήθηκε από δύο ιδιωτικά Γραφεία Εκτιμητών να υποβάλουν εκτίμηση της αγοραίας 
αξίας των εν λόγω κτηρίων, για σκοπούς σύγκρισης με την τιμή των οικονομικών 
προτάσεων. 

Στις 20.7.2012, το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του, αφού έλαβε υπόψη τις 
τιμές των προσφοροδοτών και τις τιμές των εκτιμήσεων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
(με διαφωνία του αντιπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών) την αγορά γραφείων, 
με εμβαδό 234τ.μ. στον 2ο όροφο του κτηρίου «ΑΘΗΝΑ» στον Στρόβολο, το οποίο 
ανήκει στην εταιρεία Esparadis Developments Ltd, έναντι του ποσού των €750.000. 
Σημειώνεται ότι η προσφορά για τα εν λόγω γραφεία είχε υποβληθεί από το Μεσιτικό 
Γραφείο Τ.Μ.Α. Real Estate Ltd, με αρχική τιμή €762.000. 

Στις 26.10.2012, σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφηκε η σύμβαση 
πώλησης των συγκεκριμένων γραφείων, από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και ένα 
Μέλος, εκ μέρους του ΚΟΔΑΠ ως αγοραστή και, από εκπρόσωπο της εταιρείας 
Esparadis Developments Ltd ως πωλητή. 
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Παρατηρήσεις/Σχόλια/Απόψεις: 

(α) Ο διορισμός της Τεχνικής Επιτροπής Αξιολόγησης έγινε στις 15.5.2012, δηλαδή, 
μετά την υποβολή των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος που έγινε στις 30.4.2012. 

(β) Οι προσφορές που λήφθηκαν δεν καταγράφηκαν σε Έντυπο Ανοίγματος 
Προσφορών. 

(γ) Στην παράγραφο 12 των εγγράφων της ΠΕΕ αναφέρεται ότι θα επιλεγούν στο 
επόμενο στάδιο, για την υποβολή οικονομικών προτάσεων και θα τύχουν 
διαπραγμάτευσης, οι πέντε προτάσεις που θα συγκεντρώσουν την ψηλότερη 
βαθμολογία μετά την αξιολόγηση, χωρίς περιορισμό κατώτατης βαθμολογίας. 

Ο ΚΟΔΑΠ ζήτησε όπως υποβληθούν οικονομικές προτάσεις μόνο από τον 1ο, 3ο και 4ο 
σε σειρά ψηλότερης βαθμολογίας προσφοροδότη (ο 2ος και 5ος δεν επιλέγηκαν, αφού 
οι ιδιοκτήτες των γραφείων προτίθετο να πωλήσουν ολόκληρο το κτήριο). 

(δ) Οι εκτιμήσεις που λήφθηκαν από τα δύο Γραφεία Εκτιμητών διέφεραν σημαντικά 
μεταξύ τους. 

Όσον αφορά τα γραφεία που αγοράστηκαν, ο ένας εκτιμητής υπολόγισε την αγοραία 
αξία τους σε €660.000, ενώ ο άλλος σε €780.000. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι ο ΚΟΔΑΠ 
θα έπρεπε στην περίπτωση αυτή να αποταθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας για τη λήψη και τρίτης εκτίμησης. Σημειώνεται ότι το ποσό της αγοράς 
(€750.000) είναι κατά €90.000 ψηλότερο από το ποσό της χαμηλότερης εκτίμησης 
(€660.000) και κατά €100.000 ψηλότερο από το ποσό που καθορίστηκε ως 
προϋπολογισμός της σύμβασης (€650.000) και δημοσιεύθηκε στην ΠΕΕ. 

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι το ποσό της χαμηλότερης εκτίμησης είναι σχεδόν το ίδιο 
με το ποσό του προϋπολογισμού της σύμβασης, γεγονός που θα έπρεπε – κατά την 
άποψη μας – να προβληματίσει τον Οργανισμό, εφόσον το συμφωνηθέν ποσό 
υπερέβαινε κατά 15% τον προϋπολογισμό της σύμβασης. 

(ε) Τα εν λόγω γραφεία βαθμολογήθηκαν με βαθμό 86,52%, βαθμολογία η οποία ήταν 
χαμηλότερη από τη βαθμολογία που έλαβαν οι άλλες δύο προσφορές (90,42% και 
90,16% αντίστοιχα), ενώ οι βαθμολογίες για τον 2ο και 5ο προσφοροδότη ήταν 90,43% 
και 83,14% αντίστοιχα, για εμβαδό 246τ.μ και 240τ.μ. αντίστοιχα. 

(στ) Στην παράγραφο 3.2 των εγγράφων της ΠΕΕ αναφέρεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος, αφού ειδοποιηθεί από τον ΚΟΔΑΠ, οφείλει να υποβάλει πριν την υπογραφή 
του πωλητηρίου εγγράφου, πρωτότυπα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις 
υποχρεώσεις του προς το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και το Τμήμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα αποκλειόταν από τη 
διαδικασία. 

Ο ΚΟΔΑΠ παρέλειψε να ζητήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά και, ως εκ τούτου, δεν 
διενεργήθηκε οποιοσδήποτε έλεγχος σε σχέση με τα πιο πάνω. 

(ζ) Στην παράγραφο 8(2) των εγγράφων της ΠΕΕ αναφέρεται ότι για την πιστοποίηση 
της προσωπικής κατάστασης του οικονομικού φορέα, θα πρέπει να υποβληθεί – από 
τον οικονομικό φορέα – η Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης 
(Παράρτημα 2). Στην περίπτωση του επιτυχόντα, η Δήλωση που υποβλήθηκε, 
αφορούσε στο Μεσιτικό Γραφείο Τ.Μ.Α. Real Estate Ltd, που υπέβαλε την προσφορά, 
και όχι τον ιδιοκτήτη των γραφείων, δηλαδή την εταιρεία Esparadis Developments Ltd. 
Ως εκ τούτου, δεν διενεργήθηκε από τον ΚΟΔΑΠ οποιοσδήποτε έλεγχος αναφορικά με 
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την οικονομική κατάσταση της εν λόγω εταιρείας, προτού καταλήξει στη συμφωνία 
αγοράς των γραφείων από αυτήν. 

(η) Στην παράγραφο 6 του πωλητηρίου εγγράφου, αναφέρεται ότι μόλις εξοφληθεί το 
ποσό πώλησης, το πωλούμενο υποστατικό θα εγγραφεί με έξοδα του αγοραστή στο 
όνομα του, όταν το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι σε θέση να εκδώσει τον 
σχετικό τίτλο ιδιοκτησίας. 

Το τίμημα πώλησης (€750.000) είχε εξοφληθεί από τις 28.12.2012, χωρίς να έχει 
εκδοθεί ο εν λόγω τίτλος ιδιοκτησίας. 

(θ) Στην παράγραφο 8 του πωλητηρίου εγγράφου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Ο πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως κατόπιν αιτήσεως του Αγοραστή, όταν 
και εφόσον του καταβληθεί το σύνολο του τιμήματος αγοράς του υποστατικού, να 
ζητήσει βεβαίωση από την τράπεζα ότι με την συμπλήρωση του συγκροτήματος και την 
έκδοση ξεχωριστού τίτλου ιδιοκτησίας του υποστατικού αυτό θα είναι απαλλαγμένο της 
υποθήκης και οποιασδήποτε άλλης πρόσθετης επιβάρυνσης (Waiver). 

Ο Πωλητής δεσμεύεται να παραχωρήσει την πιο πάνω βεβαίωση προς τον Αγοραστή 
και να διατηρεί αυτή εν ισχύει μέχρι και την έκδοση του τίτλου ιδιοκτησίας του 
υποστατικού στο όνομα του Αγοραστή. 

Επιπλέον, ο Πωλητής δεσμεύεται να παραχωρήσει στον Αγοραστή εγγυητική επιστολή 
από Κυπριακή Τράπεζα ύψους €75.000 η οποία ανανεώνεται μέχρι και την έκδοση και 
μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας, απαλλαγμένου παντός βάρους, στο όνομα του 
Αγοραστή.» 

Όσον αφορά την εγγυητική επιστολή, ο Πωλητής δεν είχε ανανεώσει την εν λόγω 
εγγυητική που εκδόθηκε από την Τράπεζα στις 11.1.2013 και η οποία είχε λήξει στις 
10.1.2014. 

Η μη ανανέωση της εγγυητικής, μέχρι την έκδοση και μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας, 
δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα του Οργανισμού και, σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις πρόνοιες του πωλητηρίου εγγράφου, 
ο ΚΟΔΑΠ είναι εκτεθειμένος. 
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3.37 Ενοικίαση Κτηρίου για Στέγαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. 

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών με επιστολή του προς την Υπηρεσία 
μας ημερ. 11.10.2017, μας παρακάλεσε όπως διερευνήσουμε το θέμα της 
διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την μεταστέγαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου 
(ΟΔ) Λευκωσίας, από το παλαιό κτήριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου (ΑΔ) στο οποίο 
στεγαζόταν προηγουμένως, στο κτήριο «ΚΡΗΤΙΚΟΣ TOWER», τη νομιμότητα της 
σύναψης του ενοικιαστηρίου συμβολαίου του εν λόγω κτηρίου και, το κατά πόσο αυτό 
είναι κατάλληλο για τη στέγαση του ΟΔ. 

Κατόπιν της έρευνας που διεξήχθη, διαπιστώθηκαν, εκ πρώτης όψεως, τα ακόλουθα: 

Στις 23.1.2009, η Πρωτοκολλητής του ΟΔ Λευκωσίας, με επιστολή της προς τον 
Επαρχιακό Μηχανικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ) Λευκωσίας, τον 
πληροφόρησε ότι σύμφωνα με επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου 
Εσωτερικών ημερ. 9.1.2009, το παλαιό κτήριο του ΑΔ, εντός του οποίου 
λειτουργούσε το ΟΔ, είχε κριθεί μετά από επιθεώρηση από το ΤΔΕ σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Εσωτερικών, ότι έχρηζε άμεσης ανάγκης ελέγχου σε σχέση με την 
αντισεισμική επάρκεια του. Ως εκ τούτου, με την εν λόγω επιστολή της, ζήτησε από 
τον Επαρχιακό Μηχανικό όπως το Τμήμα του προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για 
έλεγχο της αντισεισμικής και στατικής επάρκειας του κτηρίου του ΑΔ και, στη 
περίπτωση που αυτό κρινόταν ότι έχρηζε βελτιωτικών εργασιών, να προχωρούσε 
στην υλοποίηση τους. 

Στις 3.7.2009, ο Διευθυντής του ΤΔΕ με επιστολή του προς την Πρωτοκολλητή του 
ΟΔ αναφέρθηκε στην πιο πάνω επιστολή της και την ενημέρωσε ότι έγινε επιτόπιος 
έλεγχος στο κτήριο του ΑΔ από λειτουργούς του Τμήματος του οι οποίοι, με βάση τις 
διαπιστώσεις τους, εισηγήθηκαν την άμεση λήψη βελτιωτικών/ διορθωτικών μέτρων, 
με την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών αποκατάστασης της στατικής επάρκειας 
του κτηρίου, κυρίως στη φέρουσα τοιχοποιία του κτηρίου καθώς και στη θεμελίωση 
του. 

Στις 29.11.2010, ο Διευθυντής του ΤΔΕ με νέα επιστολή του προς την Πρωτοκολλητή 
του ΟΔ σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής του ημερ. 3.7.2009, την 
πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

 Μετά από δεύτερο επιτόπιο έλεγχο στο κτήριο του ΑΔ από λειτουργούς του 
Τμήματος του, και την λεπτομερέστερη αξιολόγηση των στατικών προβλημάτων 
που αντιμετώπιζε το κτήριο, διαπιστώθηκε, με βάση έκθεση επικινδυνότητας που 
ετοιμάστηκε από το ΤΔΕ, ότι οι πιο πάνω εργασίες αποκατάστασης δεν ήταν 
επαρκείς και, θα έπρεπε να επεκταθούν σε ολόκληρο το κτήριο, ώστε αυτές να 
εξασφάλιζαν την ασφαλή χρήση του κτηρίου. 

 Πέραν των πιο πάνω εργασιών, θα έπρεπε ταυτόχρονα να εκτελεστούν και 
εργασίες που είχαν σχέση με την αρχιτεκτονική διαρρύθμιση των χώρων του 
κτηρίου καθώς και, εργασίες που αφορούσαν την αναβάθμιση των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του. 

 Για την υλοποίηση των πιο πάνω θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν δύο 
διαφορετικές μεθόδοι ως ακολούθως: 

 Ανάθεση σε ιδιώτες συμβούλους μελετητές της ετοιμασίας των αναγκαίων 
μελετών και εγγράφων προσφορών και, στην συνέχεια την προκήρυξη 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου από Εργολάβους. Στην περίπτωση αυτή 
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ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου υπολογίστηκε σε 41 μήνες και η εκτίμηση 
δαπάνης σε €4.130.000. 

 Ανάθεση του έργου με την μέθοδο Μελέτη-Κατασκευή-Συντήρηση. Στην 
περίπτωση αυτή ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου υπολογίστηκε σε 29 μήνες 
και η εκτίμηση δαπάνης σε €5.590.000. 

Ενόψει των πιο πάνω, ο Διευθυντής του ΤΔΕ με την εν λόγω επιστολή του, 
εισηγήθηκε όπως αρχίσουν άμεσα οι διαδικασίες για την προσωρινή μεταστέγαση 
του ΟΔ σε άλλο χώρο. 

Στις 13.12.2010, το ΑΔ σε συνεδρία του αποφάσισε να αναθέσει σε Δικαστή του ΑΔ 
καθώς και στην Αρχιπρωτοκολλητή όπως διενεργήσουν έρευνα για εξεύρεση και 
ενοικίαση νέου κατάλληλου κτηρίου για μεταστέγαση του ΟΔ καθώς επίσης και του 
Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών (ΔΕΔ). 

Στις 4.1.2011, η Πρωτοκολλητής Α΄ του ΟΔ με επιστολή της προς τον Διευθυντή του 
ΤΔΕ ζήτησε όπως το Τμήμα του καθορίσει το απαραίτητο εμβαδόν για κάλυψη των 
στεγαστικών αναγκών του ΟΔ στην περίπτωση προσωρινής μεταστέγασης των 
υπηρεσιών του σε άλλο χώρο. 

Στις 31.3.2011, ο Διευθυντής του ΤΔΕ με επιστολή του υπέβαλε προς την 
Πρωτοκολλητή Α΄ του ΟΔ το Κτηριολογικό Πρόγραμμα για τις στεγαστικές ανάγκες 
του ΟΔ, σύμφωνα με το οποίο, το συνολικό εμβαδόν του ωφέλιμου γραφειακού 
χώρου για το ΟΔ ήταν, με βάση τις πληροφορίες που λήφθηκαν από το ΟΔ, 628τ.μ. 
και των κυκλοφοριακών και κοινόχρηστων χώρων 251τ.μ. (40% x 628τ.μ.). 

Στις 18.7.2011, η τότε Αρχιπρωτοκολλητής με επιστολή της προς το Γενικό Διευθυντή 
του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΟ) υπέβαλε αίτημα για παραχώρηση έγκρισης για 
μεταστέγαση του ΟΔ και του ΔΕΔ σε νέο κτήριο. 

Στις 22.7.2011, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ με επιστολή του προς την 
Αρχιπρωτοκολλητή την πληροφόρησε ότι το ΥΟ ενέκρινε το πιο πάνω αίτημα. 

Στις 3.8.2011, η Αρχιπρωτοκολλητής με επιστολή της προς τους Προϊσταμένους των 
αρμοδίων Υπηρεσιών/Αρχών (ΤΔΕ, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, 
Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας, Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία και Εθνική 
Αρχή Ασφάλειας) ζήτησε όπως ελέγξουν την καταλληλότητα συγκεκριμένου κτηρίου 
στην οδό Κινύρας 2 στη Λευκωσία για μεταστέγαση του ΟΔ και του ΔΕΔ και να 
υποβάλουν τις απόψεις τους, ώστε αν αυτό κρινόταν κατάλληλο, το θέμα να τίθετο 
για εξέταση στην Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίων (ΕΕΚΕ) Λευκωσίας για 
διαπραγμάτευση με τον Ιδιοκτήτη του κτηρίου του ύψους του ενοικίου. Σημειώνεται 
ότι η εξεύρεση του εν λόγω κτηρίου, έγινε από τους Πρωτοκολλητές Α΄ του ΟΔ και 
του ΔΕΔ αντίστοιχα, και όχι από τον Δικαστή του ΑΔ και την Αρχιπρωτοκολλητή, 
στους οποίους είχε ανατεθεί από το ΑΔ στις 13.12.2010, η ευθύνη για εξεύρεση 
κατάλληλου κτηρίου για στέγαση του ΟΔ και του ΔΕΔ. 

Στις 18.10.2011, οι πιο πάνω Πρωτοκολλητές Α΄ με επιστολή τους προς τον 
Ιδιοκτήτη του εν λόγω κτηρίου επισύναψαν σχετική επιστολή του Διευθυντή του ΤΔΕ 
με ημερ. 17.10.2011, με την οποία ο Διευθυντής ζήτησε, μεταξύ άλλων, όπως ο 
Ιδιοκτήτης του κτηρίου υποβάλει έκθεση από Πολιτικό Μηχανικό με την οποία να 
εξετάζεται το θέμα της στατικής επάρκειας του κτηρίου και κατά πόσο αυτό πληρούσε 
τους αντισεισμικούς κανονισμούς.  

Στις 26.10.2011, ο Ιδιοκτήτης του κτηρίου με επιστολή του προς την Πρωτοκολλητή 
Α΄ του ΟΔ την πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι το εν λόγω κτήριο δεν πληρούσε 
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τους αντισεισμικούς κανονισμούς. Ως εκ τούτου, τερματίστηκε η πιο πάνω διαδικασία 
για ενοικίαση του εν λόγω κτηρίου. 

Στις 31.10.2011, η Αρχιπρωτοκολλητής με επιστολή της προς τον Διευθυντή του 
Γραφείου Τύπου και πληροφοριών ζήτησε όπως δημοσιευτεί σε 3 καθημερινές 
εφημερίδες η ακόλουθη ανακοίνωση:  

«Το Ανώτατο Δικαστήριο ζητεί για ενοικίαση, οικοδομή συνολικού εμβαδού 1.600τ.μ., 
για στέγαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Εργατικών 
Διαφορών, στη Λευκωσία πλησίον των Δικαστηρίων, με χώρο στάθμευσης. 

Η οικοδομή πρέπει να πληροί τους αντισεισμικούς κανονισμούς, να έχει δύο 
ανελκυστήρες και ο στατικός φορέας του κτηρίου να είναι σε θέση να φέρει κινητά 
φορτία τουλάχιστον 400kg/m²». 

Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε σε 3 καθημερινές εφημερίδες στις 1.11.2011. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούσαν 
να πάρουν πληροφορίες επικοινωνώντας τηλεφωνικά στον αρ. 22865677 ο οποίος 
ανήκε στην ιδιαιτέρα Γραμματέα της Αρχιπρωτοκολλητού. Σημειώνεται ότι από τις 
22.11.2011,καθήκοντα Αρχιπρωτοκολλητού είχε αναλάβει η νυν Αρχιπρωτοκολλητής.  

Από τη μελέτη των σχετικών φακέλων του ΑΔ, δεν έχει εντοπιστεί η υποβολή 
οποιασδήποτε γραπτής Πρότασης Δήλωσης Ενδιαφέροντος από οικονομικούς 
φορείς για την ενοικίαση κτηρίου για στέγαση του ΟΔ και ΔΕΔ με βάση την πιο πάνω 
δημοσίευση.  

Στις 22.11.2011, το ΑΔ εξέτασε τις εξελίξεις επί του θέματος της μεταστέγασης του 
ΟΔ και του ΔΕΔ και, μεταξύ άλλων, ενημερώθηκε από την Αρχιπρωτοκολλητή για τις 
διεργασίες διερεύνησης του ενδεχόμενου ενοικίασης γραφειακών χώρων σε 4 
ορόφους (8ος, 9ος, 10ος, 11ος) στο κτήριο «ΚΡΗΤΙΚΟΣ TOWER» που βρίσκεται 
στην οδό Διαγόρου 27 στην Λευκωσία. Το συγκεκριμένο χρόνο, οι εν λόγω όροφοι 
(όπως και οι υπόλοιποι όροφοι του κτηρίου) ήταν ενοικιασμένοι από τα Κεντρικά 
Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ), τους οποίους ωστόσο, το 
εν λόγω Τμήμα προγραμμάτιζε να εκκενώσει πριν τη λήξη της περιόδου ενοικίασης 
τους, λόγω της μετακίνησης των Κεντρικών Γραφείων στα νέα ιδιόκτητα Γραφεία του 
ΤΠΟ στη Λευκωσία. Σημειώνεται ότι το ενοικιαστήριο συμβόλαιο του πιο πάνω 
κτηρίου, που είχε υπογραφτεί μεταξύ του ΤΠΟ και των Ιδιοκτητών στις 22.5.2009, 
αφορούσε περίοδο ενοικίασης 5 ετών με ημερομηνία έναρξης της ενοικίασης τις 
15.6.2009 και λήξης τις 15.6.2014, έναντι μηνιαίου ενοικίου €12,65/τ.μ., ενώ η 
αποχώρηση του ΤΠΟ από το συγκεκριμένο κτήριο έγινε τον Δεκέμβριο 2011. 

Στις 30.11.2011, το ΑΔ σε συνεδρία του αποφάσισε όπως προχωρήσουν και 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για συνέχιση της ενοικίασης των 4 πιο πάνω ορόφων 
του συγκεκριμένου κτηρίου, μετά την εκκένωση τους από το ΤΠΟ, με σκοπό τη 
κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του ΟΔ και του ΔΕΔ μέχρι την αποκατάσταση του 
παλαιού κτηρίου του ΑΔ. 

Την ίδια μέρα, η Αρχιπρωτοκολλητής με επιστολή της προς τον Διευθυντή του ΤΠΟ 
τον ενημέρωσε για την πιο πάνω απόφαση του ΑΔ. 

Στις 20.12.2011, ο Διευθυντής του ΤΠΟ με επιστολή του προς τον Γενικό Διευθυντή 
του ΥΟ τον ενημέρωσε για την πιο πάνω επιστολή της Αρχιπρωτοκολλητού και 
ζήτησε όπως, εφόσον εγκριθεί το σχετικό αίτημα, να προωθηθούν οι διαδικασίες για 
συνέχιση της ενοικίασης των 4 ορόφων στο κτήριο «ΚΡΗΤΙΚΟΣ TOWER» από το ΟΔ 
και ΔΕΔ. 
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Στις 16.1.2012, η Αρχιπρωτοκολλητής με επιστολή της ενημέρωσε τον Διευθυντή του 
ΤΔΕ για την πιο πάνω απόφαση του ΑΔ. 

Στις 30.5.2012, πραγματοποιήθηκε συνεδρία στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΟ στη 
παρουσία της Αν. Διευθύντριας του Τμήματος, της Οικονομικής Διευθύντριας του ΥΟ, 
Λειτουργού του ΥΟ, της Προέδρου της ΕΕΚΕ Λευκωσίας, Λειτουργού του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (μέλος της ΕΕΚΕ), Λειτουργών του ΤΠΟ καθώς και, 
εκπροσώπων των Ιδιοκτητών του κτηρίου «ΚΡΗΤΙΚΟΣ TOWER», κατά την οποία 
εξετάστηκε το θέμα της μεταστέγασης των πιο πάνω Δικαστηρίων στους 4 ορόφους 
του εν λόγω κτηρίου. 

Μεταξύ άλλων, στην πιο πάνω συνεδρία συμφωνήθηκε όπως το μηνιαίο ενοίκιο 
καθοριστεί στο ποσό των €11,00/τ.μ. (το αρχικό ενοίκιο του συμβολαίου ενοικίασης 
του κτηρίου από το ΤΠΟ ήταν €12,65/τ.μ.) παρά τη θέση που εκφράστηκε από την 
Οικονομική Διευθύντρια του ΥΟ ότι το λογικό ενοίκιο, σύμφωνα με την ΕΕΚΕ, ήταν 
€10,25/τ.μ.. Συμφωνήθηκε επίσης όπως το θέμα του ενοικίου τεθεί από την Αν. 
Διευθύντρια του ΤΠΟ στο ΥΟ για τελική έγκριση.  

Στις 3.7.2012, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ με επιστολή του προς την Αν. 
Διευθύντρια του ΤΠΟ την πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι το ΥΟ ενέκρινε τη 
μεταστέγαση του ΟΔ και ΔΕΔ στο κτήριο «ΚΡΗΤΙΚΟΣ TOWER» έναντι μηνιαίου 
ενοικίου €11,00/τ.μ., όπως αυτό συμφωνήθηκε στην πιο πάνω συνεδρία που έγινε 
στις 30.5.2012. 

Στις 4.10.2012, σε συνεδρία του ΑΔ, η Αρχιπρωτοκολλητής ενημέρωσε, μεταξύ 
άλλων, το Δικαστήριο ότι ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ και οι Ιδιοκτήτες του εν λόγω 
κτηρίου, σε συνάντηση τους που έγινε στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή στις 
25.9.2012, κατέληξαν σε συμφωνία για ενοικίαση των 4 ορόφων του πιο πάνω 
κτηρίου. 

Στις 13.11.2012, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ με επιστολή του προς τους Ιδιοκτήτες 
του εν λόγω κτηρίου αναφέρθηκε στην πιο πάνω συνάντηση και ζήτησε όπως του 
υποβάλουν τα σχετικά συμβόλαια ενοικίασης των 4 ορόφων για υπογραφή.  

Στις 31.1.2013, υπογράφηκαν 2 ενοικιαστήρια συμβόλαια μεταξύ της 
Αρχιπρωτοκολλητού εκ μέρους του κράτους και, των Ιδιοκτητών του κτηρίου 
«ΚΡΗΤΙΚΟΣ TOWER» [LOIS BUILDERS LTD και DIAGORAS CENTRE POINT 
LTD], εκ των οποίων το ένα αφορούσε την ενοικίαση του 8ου ορόφου και μέρος του 
9ου ορόφου (συνολικού εμβαδού γραφειακού χώρου 410τ.μ. και αποθηκευτικού 
χώρου 30τ.μ.) για στέγαση του ΔΕΔ και το άλλο την ενοικίαση μέρους του 9ου 
ορόφου, του 10ου ορόφου και 11ου ορόφου (συνολικού εμβαδού γραφειακού χώρου 
759τ.μ. και αποθηκευτικού χώρου 57τ.μ.) για στέγαση του ΟΔ, για χρονική περίοδο 3 
ετών, από την 1.3.2013 μέχρι τις 28.2.2016 με δικαίωμα του ενοικιαστή να παρατείνει 
την ενοικίαση για 1 περίοδο διάρκειας 3 ετών καθώς και για 2 επιπλέον περιόδους 
διάρκειας 4 ετών η κάθε μια. Το ενοίκιο για το ΔΕΔ καθορίστηκε στο ποσό των 
€56.272,80 ετησίως, δηλαδή €4.689,40 μηνιαίως (410τ.μ. x €11,00/τ.μ. + 30τ.μ. x 
€5,98/τ.μ. = €4.689,40) και το ενοίκιο για το ΟΔ στο ποσό των €104.278,32 ετησίως, 
δηλαδή €8.689,86 μηνιαίως (759τ.μ. x €11,00/τ.μ. + 57τ.μ. x €5,98/τ.μ. = €8.689,86). 

Στα πιο πάνω ενοικιαστήρια συμβόλαια περιλήφθηκε πρόνοια όπως μετά την πάροδο 
της περιόδου των 3 πρώτων χρόνων το ετήσιο ενοίκιο θα αυξάνεται από 8% μέχρι 12% 
κάθε διετία μετά από γραπτή απαίτηση των Ιδιοκτητών και διαπραγμάτευση του 
αιτήματος με την ΕΕΚΕ Λευκωσίας. 
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Επίσης, περιλήφθηκε πρόνοια όπως, με την υπογραφή των εν λόγω συμβολαίων ο 
ενοικιαστής θα καταβάλει στους Ιδιοκτήτες επιπλέον ποσά €23.100 και €42.900 για 
εργασίες διαμόρφωσης των χώρων στα ΔΕΔ και ΟΔ αντίστοιχα. Οι εν λόγω χώροι 
παραδόθηκαν στον ενοικιαστή για χρήση στις 22.3.2013, ενώ η σχετική 
Γνωστοποίηση Παραχώρησης Κτηρίων για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων του ΟΔ και 
ΔΕΔ, δημοσιεύτηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (ΔΔΤ) στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 2.5.2013. 

Στις 20.11.2015, η Πρωτοκολλητής Α΄ του ΟΔ και ΔΕΔ με επιστολή της προς τον 
Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – Πρόεδρο 
του Κεντρικού Φορέα Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών (ΚΦΣΚΥ) τον πληροφόρησε ότι 
η πρώτη τριετής περίοδος ενοικίασης των 4 ορόφων στο κτήριο «ΚΡΗΤΙΚΟΣ 
TOWER» θα έληγε στις 28.2.2016. Με την εν λόγω επιστολή της, επισύναψε 
αντίγραφα των ενοικιαστηρίων συμβολαίων του ΟΔ και του ΔΕΔ αντίστοιχα. 

Στις 22.1.2016, ο Πρόεδρος του ΚΦΣΚΥ με επιστολή του προς την Πρωτοκολλητή Α΄ 
του ΟΔ και ΔΕΔ την πληροφόρησε ότι ο ΚΦΣΚΥ είχε αποφασίσει να εγκρίνει την 
ανανέωση της περιόδου ενοικίασης των πιο πάνω ενοικιαστηρίων συμβολαίων του 
ΟΔ και του ΔΕΔ για περίοδο ενός έτους, δηλαδή μέχρι τις 28.2.2017, αφού 
προηγηθεί διαπραγμάτευση με τους Ιδιοκτήτες για μείωση του ενοικίου, το 
αποτέλεσμα της οποίας να υποβληθεί στον ΚΦΣΚΥ για τελική έγκριση. 

Τέλος, με την πιο πάνω επιστολή του, την πληροφόρησε ότι ο ΚΦΣΚΥ αποφάσισε να 
παραχωρήσει έγκριση στα εν λόγω Δικαστήρια για μεταστέγαση τους σε νέο κτήριο 
με διαδικασία προκήρυξης Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΔΕ) από 
Ιδιοκτήτες ακινήτων που διέθεταν προς ενοικίαση κατάλληλο κτήριο για τη στέγαση 
του ΟΔ και ΔΕΔ για περίοδο ενοικίασης 5 ετών, με δυνατότητα παράτασης για άλλες 
2 περιόδους των 2 ετών. 

Στις 1.2.2016, η Πρωτοκολλητής Α΄ του ΟΔ και ΔΕΔ με επιστολή της προς τον 
Πρόεδρο του ΚΦΣΚΥ τον πληροφόρησε ότι οι Ιδιοκτήτες του κτηρίου δεν 
αποδέχτηκαν μείωση του ενοικίου, ενώ αντίθετα απαίτησαν αύξηση του κατά 12%. 

Στις 10.3.2016, ο Πρόεδρος του ΚΦΣΚΥ με επιστολή του προς την Πρωτοκολλητή Α΄ 
του ΟΔ και ΔΕΔ την πληροφόρησε ότι ο ΚΦΣΚΥ αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα 
των Ιδιοκτητών για αύξηση του ετησίου ενοικίου κατά 12% (μέγιστη προβλεπόμενη 
από το ενοικιαστήριο συμβόλαιο αύξηση) και να εγκρίνει την ανανέωση των 
ενοικιαστηρίων συμβολαίων μέχρι στις 28.2.2017 με το ίδιο ετήσιο ενοίκιο, αφού ο 
ΚΦΣΚΥ έλαβε υπόψη την πληροφόρηση που είχε από την Πρωτοκολλητή Α΄ ότι η 
παραμονή του ΟΔ και ΔΕΔ στο εν λόγω κτήριο ήταν προσωρινή, μέχρι την 
αποκατάσταση του παλαιού κτηρίου του ΑΔ στο οποίο αυτά στεγάζονταν 
προηγουμένως.  

Στις 13.2.2017, ο Πρόεδρος του ΚΦΣΚΥ με επιστολή του προς την 
Αρχιπρωτοκολλητή την κάλεσε όπως ζητήσει από τους Ιδιόκτητες του κτηρίου 
«ΚΡΗΤΙΚΟΣ TOWER» να υποβάλουν στον ΚΦΣΚΥ το Πιστοποιητικό Έγκρισης του 
εν λόγω κτηρίου. 

Στις 2.3.2017, οι Πρωτοκολλητές του ΟΔ και του ΔΕΔ με επιστολή τους προς τους 
Ιδιοκτήτες, ζήτησαν όπως τους υποβάλουν το Πιστοποιητικό Έγκρισης του κτηρίου, 
χωρίς ωστόσο – όπως έχουμε πληροφορηθεί – αυτοί να ανταποκριθούν. 

Έκτοτε, το ΟΔ και ΔΕΔ συνεχίζουν την ενοικίαση των εν λόγω ορόφων, 
καταβάλλοντας το ίδιο αρχικό ενοίκιο σύμφωνα με τα ενοικιαστήρια συμβόλαια, 
ακολουθώντας τις οδηγίες σχετικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου της 
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Δημοκρατίας ημερ. 21.12.2016, αναφορικά με την πληρωμή ενοικίων για 
ενοικιαστήρια συμβόλαια που έχουν λήξει.  

Από το 2010 όταν καταγράφηκε η ανάγκη για αποκατάσταση της διατηρητέας 
οικοδομής του παλαιού ΑΔ, στο οποίο στεγαζόταν τότε το ΟΔ και το ΔΕΔ, και από το  
2013 που υπογράφτηκαν τα ενοικιαστήρια συμβόλαια του κτηρίου «ΚΡΗΤΙΚΟΣ 
TOWER» από το ΟΔ και ΔΕΔ για την προσωρινή στέγαση τους, μόλις στις 2.11.2017 
το ΤΔΕ προκήρυξε διαγωνισμό για την αποκατάσταση της διατηρητέας οικοδομής 
του παλαιού ΑΔ, με σκοπό τη μόνιμη στέγαση του ΟΔ και ΔΕΔ. Σύμφωνα με τα 
έγγραφα του εν λόγω διαγωνισμού η εκτιμώμενη δαπάνη του έργου καθορίστηκε σε 
€4.740.000 και ο χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης σε 20 μήνες. 

Παρατηρήσεις/ Σχόλια/ Απόψεις: 

(α) Η δημοσίευση της απλής ανακοίνωσης στις καθημερινές εφημερίδες, που έγινε 
στις 31.10.2011, δεν ήταν κατάλληλη ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον από άτομα 
ή εταιρείες που διέθεταν προς ενοικίαση κτήρια για στέγαση του ΟΔ και ΔΕΔ. 

(β) Η επιλογή του κτηρίου «ΚΡΗΤΙΚΟΣ TOWER» έγινε με ενέργειες των 
ενδιαφερομένων αρχικών και μετέπειτα χρηστών του κτηρίου (ΤΠΟ και ΟΔ/ΔΕΔ), 
χωρίς προηγουμένως τη δημοσίευση λεπτομερούς ΠΔΕ από Ιδιοκτήτες ακινήτων 
στην οποία να καθορίζονται οι απαιτήσεις του ΑΔ για τη στέγαση του ΟΔ και ΔΕΔ 
ή/και τα κατάλληλα κριτήρια επιλογής κτηρίου όπως, η τοποθεσία του κτηρίου, το 
απαιτούμενο εμβαδό των γραφειακών και αποθηκευτικών χώρων, ο αριθμός των 
αναγκαίων χώρων στάθμευσης, η περίοδος ενοικίασης, το δικαίωμα του ενοικιαστή 
για παράταση της περιόδου ενοικίασης ή/και το δικαίωμα του για ενωρίτερη 
αποχώρηση/τερματισμό του συμβολαίου (με δεδομένο ότι η ενοικίαση ήταν 
προσωρινή μέχρι την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του παλαιού κτηρίου του 
ΑΔ), ο χρόνος έναρξης καταβολής του ενοικίου, η υποχρέωση του Ιδιοκτήτη για 
διαμόρφωση με δικά του έξοδα τυχόν τροποποιήσεων για ικανοποίηση των αναγκών 
των εν λόγω Δικαστηρίων, το προτεινόμενο ενοίκιο, η εξασφάλιση 
Αδειών/Πιστοποιητικού Έγκρισης κ.ά.  

(γ) Η συγκεκριμένη απόφαση για ενοικίαση των 4 ορόφων του εν λόγω κτηρίου, 
πέραν της κάλυψης των στεγαστικών αναγκών του ΟΔ και ΔΕΔ, λήφθηκε με βασικό 
κριτήριο τη διευθέτηση της συνέχισης της ενοικίασης τους μετά την αποχώρηση των 
υπηρεσιών του ΤΠΟ από το πιο πάνω κτήριο, πριν τη λήξη της περιόδου ενοικίασης 
(15.6.2014), λόγω της μεταστέγασης τους στα νέα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΟ. 
Ωστόσο, ενώ το ΤΠΟ αποχώρησε από το κτήριο τον Δεκέμβριο του 2011, τα 
συμβόλαια ενοικίασης για στέγαση του ΟΔ και ΔΕΔ υπογράφτηκαν στις 31.1.2013, 
οπότε το κτήριο παρέμεινε ενοικιασμένο αλλά ανεκμετάλλευτο για 14 μήνες. Είναι 
γεγονός, και καταγράφεται ως θετικό, ότι κατά την διαπραγμάτευση που έγινε στις 
30.5.2012, για τον καθορισμό του ενοικίου των νέων συμβολαίων ενοικίασης, 
συμφωνήθηκε όπως μην καταβληθεί το ενοίκιο για την περίοδο που το κτήριο θα 
παρέμενε ανεκμετάλλευτο. Συνεπώς, υπήρξε κάποια εξοικονόμηση από την 
απόφαση για διασύνδεση των δύο θεμάτων, δηλαδή της αποχώρησης του ΤΠΟ και 
της ενοικίασης των εν λόγω ορόφων από το ΟΔ και ΔΕΔ. Από την άλλη, λόγω της 
διασύνδεσης αυτής, αφενός τα δύο δικαστήρια (ΟΔ και ΔΕΔ) κατέληξαν στην 
ενοικίαση χώρων που δεν ήταν κατασκευασμένοι για χρήση ως χώροι δικαστηρίου 
και, αφετέρου το ύψος του μηνιαίου ενοικίου που συμφωνήθηκε (€11,00/τ.μ.) ήταν 
πολύ ψηλό, όπως υποδείχθηκε από την Οικονομική Διευθύντρια του ΥΟ στη σχετική 
συνεδρία που έγινε στις 30.5.2012, αφού αυτό βασίστηκε στο ύψος του ενοικίου του 
ενοικιαστηρίου συμβολαίου του κτηρίου με το ΤΠΟ (€12,65/τ.μ.). 
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(δ) Επίσης από τη μελέτη των φακέλων του ΑΔ δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε 
γραπτή αναφορά/έκθεση σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή 
των 4 ορόφων του συγκεκριμένου κτηρίου, στην οποία να αναφέρονται, μεταξύ 
άλλων, τα άτομα του κλιμακίου που έλαβαν μέρος στην επιλογή, την ημερομηνία που 
έγινε, αν έγινε, επιτόπιος έλεγχος στο κτήριο, ποια άλλα κτήρια είχε επισκεφθεί το 
κλιμάκιο και, στην περίπτωση αυτή, κατά πόσο αξιολογήθηκαν αυτά και με ποια 
κριτήρια. 

(ε) Ενώ οι Ιδιοκτήτες δεν έχουν εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Έγκρισης του κτηρίου, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 10(1) του περί Ρυθμίσεως Οδών και 
Οικοδομών Νόμου (Κεφ. 96), στις οποίες αναφέρεται ότι η χρήση κτηρίου χωρίς 
Πιστοποιητικό Έγκρισης αποτελεί ποινικό αδίκημα, το ΟΔ και ΔΕΔ εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούν το εν λόγω κτήριο. 

(στ) Η ισχύς των ενοικιαστήριων συμβολαίων του ΟΔ και ΔΕΔ έληξε, μετά την 
τελευταία ανανέωση της αρχικής περιόδου ενοικίασης από το ΚΦΣΚΥ, στις 
28.2.2017, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει οποιεσδήποτε ενέργειες για μεταστέγαση 
των πιο πάνω Δικαστηρίων σε άλλο κατάλληλο κτήριο. 

(ζ) Συνοψίζοντας, παρατηρούμε ότι η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη 
στέγαση του ΟΔ και ΔΕΔ στους 4 ορόφους του κτηρίου «ΚΡΗΤΙΚΟΣ TOWER», δεν 
συνάδει με τις προβλεπόμενες διαδικασίες που ακολουθούνται από το δημόσιο για 
ενοικίαση κτηρίων για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του. 

(η) Σχετικά με την καταλληλότητα στέγασης του ΟΔ και ΔΕΔ στο κτήριο 
«ΚΡΗΤΙΚΟΣ TOWER» παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:  

 Η οργάνωση και λειτουργική δομή των χώρων, δεδομένης της χρήσης τους ως 
χώροι δικαστηρίων προκαλεί, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, λειτουργικά 
προβλήματα στη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών. 

 Η ασφάλεια των χώρων ενδέχεται να δυσχεραίνεται, αφού αυτοί είναι διάσπαρτοι 
σε 4 ορόφους, αντί σε ένα ενιαίο χώρο. 

 Ο αριθμός των χώρων στάθμευσης (8 χώροι στάθμευσης για το ΟΔ και 5 χώροι 
στάθμευσης για το ΔΕΔ) λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των γραφείων, σε σχέση 
και με τον μεγάλο αριθμό ατόμων και διαδίκων που προσέρχονται στο κτήριο, 
δεν είναι, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, ικανοποιητικός. 

 Η τοποθεσία του κτηρίου στο κέντρο της πόλης δεν διασφαλίζει την εύκολη 
πρόσβαση, αλλά αντίθετα δημιουργεί κυκλοφοριακά προβλήματα διακίνησης 
τόσο των χρηστών των γραφείων όσων και των διαδίκων/επισκεπτών. 
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3.38 Έγκριση για Ενοικίαση Κτηρίου για τις Ανάγκες του Οργανισμού 
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. 

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας με επιστολή της ημερ. 1.6.2018 προς 
τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
(ΥΜΕΕ), διαβίβασε εκ μέρους του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 
(ΟΚΥπΥ), αίτημα για έγκριση ενοικίασης κτηρίου για στέγαση του εν λόγω 
Οργανισμού, επισυνάπτοντας σχετικά έγγραφα (Έντυπο Αίτησης Στέγασης, 
Αναλυτική Κατάσταση των Στεγαστικών Αναγκών, Πρόσκληση Δήλωσης 
Ενδιαφέροντος). 

Στα εν λόγω έγγραφα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

Στην παράγραφο 1, Περιγραφή Αιτήματος Στέγασης, του Εντύπου Αίτησης 
Στέγασης, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι ο αριθμός των Λειτουργών που θα 
εργάζονται στην Κεντρική Διοίκηση του ΟΚΥπΥ θα αυξάνεται σταδιακά (μέχρι 100 
άτομα) και, ως εκ τούτου, προκύπτει ανάγκη για ενοικίαση κτηρίου στην ευρύτερη 
περιοχή Λευκωσίας, συνολικού εμβαδού 2100τ.μ., σύμφωνα με την Αναλυτική 
Κατάσταση των Στεγαστικών Αναγκών. 

Στο άρθρο 2 της παραγράφου 3, Περιγραφή Αναγκών Υπηρεσίας, του Εντύπου 
Αίτησης Στέγασης, αναφέρεται ότι ο αριθμός των απαιτούμενων γραφείων είναι 100. 

Ενόψει των πιο πάνω, με επιστολή μας ημερ. 14.6.2018 προς την Γενική 
Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας ζητήσαμε να πληροφορηθούμε τα ακόλουθα: 

(α)  Κατά πόσο στον υπολογισμό του αριθμού των απαιτούμενων γραφείων, και 
κατά συνέπεια του συνολικού εμβαδού του κτηρίου (2100τ.μ.), λήφθηκε υπόψη ότι ο 
κάθε Λειτουργός του ΟΚΥπΥ, ασχέτως μισθολογικής κλίμακας, θα κατέχει ατομικό 
γραφείο (100 γραφεία για 100 Λειτουργούς) 

(β) Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η πλήρης στελέχωση του ΟΚΥπΥ, έτσι ώστε ο 
αριθμός των Λειτουργών του Οργανισμού να είναι ο μέγιστος, δηλαδή 100 άτομα. 

(γ) Στη Πρόσκληση Δήλωση Ενδιαφέροντος αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι το 
κτήριο θα πρέπει να είναι έτοιμο για παράδοση στον ΟΚΥπΥ το αργότερο μέχρι τις 
31.3.2019. 

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας με απαντητική επιστολή της ημερ. 
12.9.2018, μας επισύναψε αντίγραφο επιστολής του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) προς την ίδια ημερ. 11.9.2018, 
με την οποία σας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

 Για τη στελέχωση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΚΥπΥ απαιτούνται περίπου 90 
λειτουργοί. 

 Με βάση το κτηριολογικό πρόγραμμα απαιτούνται 45 γραφεία για τη στέγαση του 
πιο πάνω προσωπικού. 

 Το συνολικό εμβαδόν που απαιτείται για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 
ΟΚΥπΥ, ανέρχεται σε 2.394 τ.μ. στα οποία συμπεριλαμβάνονται όλοι οι 
γραφειακοί χώροι, καθώς και οι υπόλοιποι άλλοι χώροι όπως είναι οι αίθουσες 
συνεδριάσεων, οι αποθηκευτικοί χώροι, οι χώροι εξυπηρετητών δικτύου και οι 
κοινόχρηστοι χώροι. 
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 Η στελέχωση του ΟΚΥπΥ σε προσωπικό, θα γίνει σταδιακά και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί με το μέγιστο αριθμό λειτουργών (90 άτομα), περί τα τέλη 
Σεπτεμβρίου 2019. 

 Το κτήριο θα πρέπει να είναι έτοιμο για παράδοση το αργότερο μέχρι τις 
30.6.2019. 

Από το κτηριολογικό πρόγραμμα που επισυνάπτεται στην πιο πάνω επιστολή του 
ΟΚΥπΥ, προκύπτει ότι το συνολικό εμβαδόν των γραφειακών χώρων για τους εν 
λόγω λειτουργούς είναι 1072 τ.μ. όπως αυτά έχουν υπολογιστεί με βάση τις 
μισθολογικές κλίμακες των λειτουργών, ενώ το συνολικό εμβαδό για τους 
υπόλοιπους άλλους χώρους, που αναφέρονται πιο πάνω, είναι 1322 τ.μ.  

Ενόψει των πιο πάνω δεδομένων, προκύπτει ότι το συνολικό εμβαδόν των 
υπόλοιπων άλλων χώρων (1322 τ.μ.), είναι κατά 123% μεγαλύτερο από το συνολικό 
εμβαδόν των γραφειακών χώρων, γεγονός το οποίο δεν δικαιολογείται, αν ληφθεί 
υπόψη ότι το ζητούμενο προς ενοικίαση κτήριο προβλέπεται να καλύψει τις 
στεγαστικές ανάγκες μόνο 90 λειτουργών. 

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, η Διευθύντρια του ΤΔΕ με επιστολή της ημερ. 
12.10.2018 προς τον ΟΚΥπΥ,  ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ο υπολογισμός των 
εμβαδών που αντιστοιχούν στα γραφεία του προσωπικού, έγινε σύμφωνα με τη 
σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που λήφθηκε στις 22.1.2015 (Αρ. 
Απόφασης 78.222), αναφορικά με την αντιστοιχία του εμβαδού των κυβερνητικών 
γραφείων και της μισθολογικής κλίμακας του προσωπικού. 

Ανέφερε επίσης ότι, ο υπολογισμός των εμβαδών χώρων υγιεινής προσωπικού/ 
κοινού, αποθηκών καθαριστικών ειδών και χώρων φωτοτυπικών έγινε σύμφωνα με 
τον τρόπο υπολογισμού των αντίστοιχων εμβαδών, όπως αυτά εφαρμόζονται από το 
ΤΔΕ για τα δημόσια κτήρια, ενώ εισηγήθηκε τη μείωση του εμβαδού για τις κουζίνες 
του προσωπικού από 56 τ.μ. σε 32 τ.μ..  

Περαιτέρω, ανέφερε ότι το ποσοστό με το οποίο έχουν επαυξηθεί τα καθαρά εμβαδά 
των χώρων και αντιστοιχεί σε κυκλοφοριακούς/κοινόχρηστους χώρους, πάχη τοίχων, 
κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες και προθαλάμους, συμφωνεί με το προβλεπόμενο 
ποσοστό που λαμβάνει υπόψη του το ΤΔΕ για δημόσια κτήρια, είτε για την ανέγερση 
νέων κτηρίων, είτε για την ενοικίαση. 

Τέλος, όσον αφορά τα εμβαδά για τους χώρους συνεδριάσεων, χώρους αναμονής 
και αποθηκευτικούς χώρους, η Διευθύντρια του ΤΔΕ ανέφερε ότι αυτά υπολογίζονται 
σύμφωνα με τις ανάγκες της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας και ότι στη περίπτωση του 
ΟΚΥπΥ, ο υπολογισμός των εμβαδών έχει γίνει βάσει πρόβλεψης των αναγκών από 
τον ίδιο τον Οργανισμό. 

Ο ΟΚΥπΥ, με επιστολή του ημερ. 25.10.2018, προς την Γενική Διευθύντρια του 
Υπουργείου Υγείας αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της πιο πάνω επιστολής της 
Διευθύντριας του ΤΔΕ ημερ. 12.10.2018, και σημείωσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

«Όσον αφορά τα εμβαδά για κουζίνες προσωπικού 90 ατόμων, σύμφωνα και με την 
εισήγηση του ΤΔΕ, η οποία υιοθετήθηκε, μειώθηκαν από 56 τ.μ. σε 32 τ.μ.. 
Για τα εμβαδά των υπολοίπων χωρών, αναγνωρίζοντας ότι δεν είναι δυνατή η 
ακριβής/απόλυτη εκτίμηση της ανάγκης και λαμβάνοντας υπόψη ότι, ο ΟΚΥπΥ θα 
έχει υπό την ευθύνη του όλα τα Δημόσια Νοσηλευτήρια και τα Κέντρα Υγείας, έγινε 
προσπάθεια μείωσης των εμβαδών σε τέτοιο βαθμό ούτως ώστε, να μην επηρεάζεται 
η λειτουργικότητα του Οργανισμού και να ικανοποιούνται οι ανάγκες του.  Για 
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σκοπούς περιορισμού του κόστους, το συνολικό εμβαδόν για αποθηκευτικούς 
χώρους μειώθηκε από 260 τ.μ. σε 210 τ.μ. Το εμβαδόν των χώρων συνεδριάσεων 
και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του Οργανισμού και όχι μόνο των υπαλλήλων 
στην Κεντρική Διοίκηση, θεωρείται ότι είναι το ελάχιστον και δεν μπορεί να μειωθεί 
περαιτέρω. 

Ως εκ τούτου, το συνολικό εμβαδόν που απαιτείται ανέρχεται στα 2.205 τ.μ.». 

Συστάσεις: 

 Για σκοπούς περιορισμού του λειτουργικού κόστους του Οργανισμού, να 
επανεξεταστούν τόσο τα εμβαδά των γραφειακών χώρων, όσο και τα εμβαδά 
των υπόλοιπων άλλων χώρων, έτσι ώστε να μειωθεί το συνολικό απαιτούμενο 
εμβαδό του ζητούμενου προς ενοικίαση κτηρίου. 

 Με το τρόπο αυτό, θα δημιουργηθούν συνθήκες ευρύτερης συμμετοχής, στη 
διαδικασία που προωθεί ο ΟΚΥπΥ για ενοικίαση κτηρίου για κάλυψη των 
στεγαστικών αναγκών του, από μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερομένων οικονομικών 
φορέων, τα κτήρια των οποίων θα είναι δυνατόν να πληρούν το μειωμένο 
εμβαδό, με αποτέλεσμα την εξασφάλιση λογικού ενοικίου, διασφαλίζοντας έτσι τα 
συμφέροντα του Οργανισμού και αποφεύγοντας περιττές σπατάλες.  
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