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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών συνήλθε σήμερα, Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022, για τη συνέχιση της 

αυτεπάγγελτης εξέτασης του θέματος «Οι διαδικασίες ανέγερσης του νέου γηπέδου στη 

Λεμεσό και το ενδεχόμενο διασπάθισης δημόσιου χρήματος» (Αρ. Φακ.: 

23.04.039.031-2022) και συζήτησε, παρουσία του Γενικού Ελεγκτή, του προέδρου του 

διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), καθώς και 

εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων, για τη διαδικασία ανάθεσης της διαχείρισης του 

εν λόγω γηπέδου, την ονομασία του, το τελικό του κόστος, καθώς και το οδικό δίκτυο. 

 Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ ενημέρωσε την επιτροπή για τις 

ενέργειες στις οποίες προέβη ο οργανισμός, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, και ειδικότερα για την υποβολή συγκεκριμένου 

ερωτήματος στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας κατά πόσο το διοικητικό συμβούλιο του 

οργανισμού δύναται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της διαχείρισης του γηπέδου και προς 

την Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων κατά πόσο, σε περίπτωση που είναι δυνατή η 

απευθείας ανάθεση, αυτή δε θα συνιστά κρατική ενίσχυση.  Επιπλέον, ενημέρωσε την 

επιτροπή ότι ο οργανισμός, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, έχει αναθέσει σε ελεγκτικό 

οίκο την εκπόνηση μελέτης για τον καθορισμό του ύψους του αγοραίου ενοικίου. 



 Ο Γενικός Ελεγκτής διευκρίνισε στην επιτροπή ότι η γη στην οποία ανεγείρεται το υπό 

αναφορά γήπεδο ανήκει στο κράτος, αρχικά εκμισθώθηκε στον ΚΟΑ και ακολούθως από τον 

ΚΟΑ στα τρία σωματεία και σημείωσε ότι, σε περίπτωση που ανατεθεί από τον οργανισμό η 

διαχείριση του γηπέδου σε οποιονδήποτε ανάδοχο χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι αυτή συνιστά συμβατή κρατική ενίσχυση, τότε η υπηρεσία του 

θα προχωρήσει η ίδια σε σχετική ενημέρωση της Επιτροπής. 

 Η επιτροπή ζήτησε από τον ΚΟΑ όπως αναλάβει τον γενικό συντονισμό των ενεργειών 

όλων των εμπλεκομένων, ώστε να ακολουθηθούν όλες οι ενδεδειγμένες διαδικασίες για την 

ορθολογιστική διαχείριση του γηπέδου, καθώς και για τη διασφάλιση της διαφάνειας και του 

δημόσιου συμφέροντος. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 

Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 
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Επαφές: 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 
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Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του 
παρόντος δελτίου τύπου, όπως και η  έκδοση, εκτέλεση, μεταμόρφωση (download), μετάφραση, 
τροποποίηση, διασκευή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, 
του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της 
δικαιούχου της ιστοσελίδας www.parliament.cy. 
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