ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

10 Νοεμβρίου 2022
Αρ. 446/2022

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη,
10 Νοεμβρίου 2022, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και
εμπλεκόμενων φορέων και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:

1.

Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) Νόμος του
2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.132-2022)
Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι
η εισαγωγή ρύθμισης στο βασικό νόμο, ώστε τα καθήκοντα προέδρου του Προσωρινού
Συντονιστικού Συμβουλίου για την επαρχία Αμμοχώστου να εκτελούνται από τον
δήμαρχο του μεγαλύτερου πληθυσμιακά δήμου στην εν λόγω επαρχία, με στόχο να
καλυφθεί το νομικό κενό που προέκυψε όσον αφορά την προεδρία κατά τη διάρκεια
της έκρυθμης κατάστασης.
Η επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών
και των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί του
νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.
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2.

α. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2022.
(Πρόταση νόμου των κ. Άριστου Δαμιανού, Κώστα Κώστα, Γιαννάκη Γαβριήλ και
Ανδρέα Πασιουρτίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-ΑριστεράΝέες Δυνάμεις)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.143-2022)
β. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022.
(Πρόταση νόμου των κ. Άριστου Δαμιανού, Κώστα Κώστα, Γιαννάκη Γαβριήλ και
Ανδρέα Πασιουρτίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-ΑριστεράΝέες Δυνάμεις)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.142-2022)
γ. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2022.
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας
Αμμοχώστου)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.151-2022)
δ. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022.
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας
Αμμοχώστου)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.152-2022)
Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω προτάσεων νόμου.
Σκοπός της πρώτης και της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η εισαγωγή ρυθμίσεων,
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο συμβούλιο δήμου ή στο συμβούλιο κοινότητας να
χορηγεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, άδεια λειτουργίας υποστατικού, χωρίς την
προσκόμιση ορισμένων πιστοποιητικών.
Σκοπός της τρίτης και της τέταρτης πρότασης νόμου είναι η εισαγωγή ρυθμίσεων, ώστε
να παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης της τριετούς άδειας λειτουργίας υποστατικού το
οποίο χρησιμοποιείται ως κέντρο αναψυχής και η δυνατότητα ανάκλησης της
χορηγηθείσας άδειας
Η επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών
και των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση των
προτάσεων νόμου σε επόμενη συνεδρία της.
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3.

Οι επερχόμενες αυξήσεις σε λογαριασμό κατανάλωσης νερού και αποχετευτικά
τέλη, τις οποίες εξήγγειλε το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Άριστου Δαμιανού)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.242-2022)
Στο πλαίσιο της συζήτησης η επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους των
αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για τις εξαγγελθείσες επερχόμενες αυξήσεις σε
λογαριασμό κατανάλωσης νερού και αποχετευτικά τέλη στη Λευκωσία, καθώς και τους
λόγους για τους οποίους κρίθηκαν οι εν λόγω αυξήσεις αναγκαίες. Συναφώς, η
εκπρόσωπος εμπλεκόμενου φορέα αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες και τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι καταναλωτές ως αποτέλεσμα των
συνεχών αυξήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά.

4.

Τα επιχειρούμενα έργα ανάπλασης στον Δημόσιο Κήπο Λεμεσού.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.236-2022)
Στο πλαίσιο της συζήτησης η επιτροπή ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο Λεμεσού και
τους εκπροσώπους των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για τα επιχειρούμενα έργα
ανάπλασης στον Δημόσιο Κήπο Λεμεσού και ειδικότερα τις εργασίες που
πραγματοποιούνται στον παιδότοπο που ευρίσκεται εντός του εν λόγω κήπου. Οι
εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων εξέφρασαν μεταξύ άλλων απόψεις για την
αναγκαιότητα διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης, αναστολής των εργασιών που
πραγματοποιούνται, διαφάνειας των διαδικασιών, διαφύλαξης του πρασίνου και
διεξαγωγής των αναγκαίων περιβαλλοντικών μελετών, καθώς και την ανάγκη ύπαρξης
ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την ανάπλαση του Δημόσιου Κήπου Λεμεσού
προς όφελος όλων των πολιτών.
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