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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, 9 Ιουνίου 2022, παρουσία των δημάρχων 

Παραλιμνίου και των μελών του δημοτικού συμβουλίου Παραλιμνίου, του δημάρχου 

Δερύνειας, του Γενικού Ελεγκτή, εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών, του 

Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου, του Επάρχου Αμμοχώστου, των 

προέδρων των κοινοτικών συμβουλίων Φρενάρους και Αχερίτου, καθώς και της Τουριστικής 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας Αμμοχώστου (ΤΕΒΕΑΜ) Λίμιτεδ, για την 

αυτεπάγγελτη εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για το Έτος 2020 [Ειδική 

Έκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Δήμος Παραλιμνίου - Ειδική 

Έκθεση 23.9.2021 (ΑΤΑΔ/01/2021)], στο πλαίσιο της οποίας κατατέθηκαν οι απόψεις των 

εμπλεκόμενων φορέων. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης ο Γενικός Ελεγκτής προέβη σε συνοπτική παρουσίαση των 

σημαντικότερων ευρημάτων της έκθεσής του.  Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώθηκε, μεταξύ 

άλλων, στην καθυστέρηση της υποβολής των οικονομικών καταστάσεων του δήμου,  στα 

προβλήματα που παρουσιάζονται στο σύστημα μηχανογράφησης, στην άνευ διαγωνισμού 

ανάθεση συμβάσεων για έργα και υπηρεσίες, στις αυθαίρετες επεμβάσεις από τον δήμο επί 

της ζώνης προστασίας της παραλίας, στη χωρίς άδεια λειτουργία υποστατικών και 

υποδομών εντός των ορίων του δήμου, στην καθυστέρηση είσπραξης φορολογιών, τελών 



και δικαιωμάτων, καθώς και στη διαπίστωση ελλείμματος στο ταμείο του δήμου Παραλιμνίου.  

Επιπλέον, αναφέρθηκε σε επιστολές προς τον δήμαρχο και τα μέλη του δημοτικού 

συμβουλίου του δήμου Παραλιμνίου οι οποίες αφορούν σε ευρήματα της ως άνω 

αναφερθείσας έκθεσης, καθώς και σε παράπονα και καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην 

υπηρεσία του επώνυμα ή/και ανώνυμα οι οποίες δεν έτυχαν οποιασδήποτε απάντησης, 

παρά τις σχετικές υπενθυμίσεις.   

 Ο δήμαρχος Παραλιμνίου, τοποθετούμενος επί των ζητημάτων που εγείρονται στην 

υπό εξέταση έκθεση, ανέφερε ότι τα πλείστα εξ αυτών έχουν επιλυθεί.  Ειδικότερα, όσον 

αφορά στην αγορά από τον ίδιο τεμαχίου γης στην περιοχή Κάππαρη, στη χάραξη και 

κατασκευή χωμάτινου δρόμου και στο κόστος έργων στην υπό αναφορά περιοχή, απέρριψε 

τη σχετική καταγγελία και προς τούτο κατάθεσε σωρεία στοιχείων και εγγράφων.   

 Η επιτροπή εξέφρασε την άποψη ότι οι αρχές τοπικής διοίκησης οφείλουν να ενεργούν 

με γνώμονα τη διασφάλιση του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος και της ευημερίας των 

πολιτών στη βάση των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.   

 Η συζήτηση του θέματος θα συνεχιστεί εν ευθέτω χρόνω. 
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