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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Προσθήκη των πιο κάτω Άρθρων:
«Ενθάρρυνση
συμμετοχής
κατοίκων.
(α)

(γ)
(δ)
(ε)

Υποβολή
υπομνημάτων
, ερωτημάτων
κ.λ.π..

4Α. (1) Κάθε Συμβούλιο σε θέματα της αρμοδιότητας
του ενθαρρύνει και προάγει με μέτρα τη συμμετοχή των
κατοίκων στις υποθέσεις της κοινότητας και στην
έρευνα, στον εντοπισμό, στην καταγραφή και στην
επίλυση προβλημάτων της εν λόγω κοινότητας.
διαβουλεύεται με τους τοπικούς φορείς και τις
ενδιαφερόμενες ομάδες κατοίκων τόσο κατά την
προεργασία όσο και κατά τη λήψη των αποφάσεων.
διασφαλίζει το δικαίωμα πρόσβασης όλων των
κατοίκων της κοινότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
και
μεριμνά για τη βελτίωση της διαφάνειας της δράσης
του και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
4Β.(1) Οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς, εντός των
ορίων της κάθε κοινότητας, δύνανται να
υποβάλλουν στο οικείο Συμβούλιο, υπομνήματα ή
και ερωτήματα και να ζητούν ενημέρωση και
πληροφορίες για οποιαδήποτε απόφαση αυτού ή
και θέματα της αρμοδιότητάς του.

(2) Το οικείο Συμβούλιο ανταποκρίνεται στα ερωτήματα, την
ενημέρωση και τις πληροφορίες που ζητούνται με βάση το εδάφιο
(1) μέσα σε τριάντα μέρες.
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ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Δεκτό διότι συνάδει με τις
πρόνοιες του Ευρωπαϊκού
Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
που κυρώθηκε από το Νόμο
27/88 ως τροποποιήθηκε. Με
την προσθήκη ότι, οι
αποφάσεις του Κοινοτικού
Συμβουλίου, να αναρτώνται και
στον Πίνακα Ανακοινώσεων της
Κοινότητας.

Δεκτό διότι συνάδει με τις
πρόνοιες του Ευρωπαϊκού
Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
που κυρώθηκε από το Νόμο
27/88 ως τροποποιήθηκε. Με
την προσθήκη ότι, οι
αποφάσεις του Κοινοτικού
Συμβουλίου, να αναρτώνται και
στον Πίνακα Ανακοινώσεων της
Κοινότητας.

(3) (α) Ομάδα δέκα, τουλάχιστον, κατοίκων και οι τοπικοί φορείς
δύνανται να καταθέτουν γραπτές προτάσεις στο οικείο Συμβούλιο
για την επίλυση προβλημάτων της αρμοδιότητας του, οι οποίες
συζητούνται σε συνεδρία αυτού και ενημερώνονται οι
ενδιαφερόμενοι για τις αποφάσεις που λαμβάνονται. και
(β) το οικείο Συμβούλιο δύναται να καλέσει στην εν λόγω συνεδρία
εκπροσώπους της ομάδας κατοίκων ή των τοπικών φορέων για
την παροχή οποιωνδήποτε διευκρινίσεων.
Δημοσιοποίηση
αποφάσεων.
(α)

4Γ.(1) Ο κοινοτάρχης έχει την ευθύνη για την
ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του οικείου
Συμβουλίου, αν υπάρχει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση:
των αποφάσεων του οικείου Συμβουλίου που
αφορούν σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος.

(β)

των προϋπολογισμών ή και συναφών οικονομικών
λογαριασμών, ισολογισμών του Συμβουλίου.

(γ)

του ετήσιου ελεγμένου απολογισμού και της έκθεσης
του Γενικού Ελεγκτή.

Δεκτό διότι συνάδει με τις
πρόνοιες του Ευρωπαϊκού
Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
που κυρώθηκε από το Νόμο
27/88 ως τροποποιήθηκε. Με
την προσθήκη ότι, οι
αποφάσεις του Κοινοτικού
Συμβουλίου, να αναρτώνται και
στον Πίνακα Ανακοινώσεων της
Κοινότητας.

(δ)

των Κανονισμών που εκδίδει το οικείο Συμβούλιο με
βάση της διατάξεις του παρόντος Νόμου:
Νοείται ότι αν η κοινότητα δεν διατηρεί ιστοσελίδα, τότε τα αναφερόμενα
στις παραγράφους (α), (β), (γ) και (δ) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της
οικείας Επαρχιακής Ένωσης Κοινοτήτων.
Αντίγραφα
Πρακτικών

4Δ.(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον,
δύναται να ζητήσει γραπτώς από τον κοινοτάρχη,
αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων του
οικείου Συμβουλίου.

(2) Σε περίπτωση που είναι δυσχερής η χορήγηση αντιγράφων των
πρακτικών ή και των αποφάσεων, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο
διευκολύνεται έτσι ώστε να λάβει πλήρη γνώση του περιεχομένου τους.
138(Ι) του
2001
37(Ι) του
2003

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου)
Νόμου, ο κοινοτάρχης έχει την ευθύνη για την ικανοποίηση
του αιτήματος του εδαφίου (1), χωρίς

Δεκτό διότι συνάδει με τις
πρόνοιες του Ευρωπαϊκού
Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
που κυρώθηκε από το Νόμο
27/88 ως τροποποιήθηκε. Με
την προσθήκη ότι, οι
αποφάσεις του Κοινοτικού
Συμβουλίου, να αναρτώνται και
στον Πίνακα Ανακοινώσεων της
Κοινότητας.

105(Ι) του
2012.

υπαίτια καθυστέρηση.

Εξυπηρέτηση
πολιτών.
(α)
(β)

(γ)

4Ε.(1) Κάθε Συμβούλιο δύναται να λειτουργεί υπηρεσία
εξυπηρέτησης των πολιτών:

για την παροχή στο κοινό πληροφοριών για το Συμβούλιο και
τις υπηρεσίες του.
την ενημέρωση και καθοδήγηση του κοινού για ζητήματα που
το αφορούν, για τα έργα που εκτελούνται στην οικεία
κοινότητακαι για τις διαδικασίες και τη νομοθεσία που
εφαρμόζονται.
τη λήψη παραπόνων και αιτημάτων από το κοινό, την εξέταση
τους από το Συμβούλιο και τη γραπτή ενημέρωση των
ενδιαφερόμενων για το αποτέλεσμα της εξέτασης τους.

(2) Η υπηρεσία εξυπηρέτησης ετοιμάζει και υποβάλλει στο οικείο
Συμβούλιο ετήσια έκθεση για τις εργασίες της και εισηγήσεις για την
επίλυση προβλημάτων που εντοπίζονται και για τη βελτίωση, ανάλογα
με την περίπτωση, των υπηρεσιών του Συμβουλίου και των σχέσεων
τους με το κοινό.
106.-(1) Κάθε πρόσωπo τo oπoίo έχει
παράπovo(α) από τηv άρvηση τoυ Συμβoυλίoυ
vα εκδώσει ή αvαvεώσει άδεια ή
(β) από τηv απόσυρση, αvαστoλή ή
αvάκληση άδειας από τo Συμβoύλιo ή
(γ) από oπoιoδήπoτε όρo πoυ
επιβλήθηκε από τo Συμβoύλιo σε
oπoιαδήπoτε άδεια ή αvαvέωση αυτής
ή
(δ) από τηv επιβoλή ή καταλoγισμό
από τo Συμβoύλιo oπoιoυδήπoτε
πoσoύ

Προστασία
πολιτών.
(α)

4ΣΤ. (1) Κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και το
οποίο έχει παράπονοαπό την άρνηση Συμβουλίου να εκδώσει ή να ανανεώσει
άδεια, ή

(β)

από την αναστολή ή ανάκληση άδειας από Συμβούλιο, ή

(γ)

από οποιοδήποτε όρο που επιβλήθηκε από Συμβούλιο, σε
οποιαδήποτε άδεια ή κατά την ανανέωση της, ή

(δ)

από την επιβολή ή καταλογισμό από Συμβούλιο
οποιουδήποτε ποσού,

μπορεί, μέσα σε δεκατέσσερις μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου, σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα
που αναφέρεται στο άρθρο αυτό, να υποβάλει, γραπτώς, παράπονο στον

Το εν λόγω Άρθρο είναι
αχρείαστο διότι καλύπτεται
επαρκώς από το υφιστάμενο
άρθρο 106 του Περί
Κοινοτήτων Νόμου (Ν.86/99),
ως τροποποιήθηκε. Δύναται
όμως να τροποποιηθεί το
υφιστάμενο άρθρο έτσι ώστε
δικαίωμα ιεραρχικής
προσφυγής στον Υπουργό
Εσωτερικών, να έχει ο πολίτης
και εναντίον μονομερών
αποφάσεων του Κοινοτάρχη ή
Μέλους του Συμβουλίου αλλά
όχι εναντίον των συλλογικών
αποφάσεων του Συμβουλίου.

μπορεί, μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες
από τηv ημερoμηvία κoιvoπoίησης
της απόφασης τoυ Συμβoυλίoυ επί
oπoιoυδήπoτε ζητήματoς πoυ
αvαφέρεται στo άρθρo αυτό,
vα υπoβάλει πρoσφυγή
στov Υπoυργό.

Υπουργό.

(2) Το εν λόγω παράπονο υπογράφεται από
τον παραπονούμενο και περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους
υποβάλλεται καθώς και κάθε σχετική, ενισχυτική της υπόθεσής του,
πληροφορία.
(3) Ο Υπουργός, στην περίπτωση που διαπιστώνει ότι η απόφαση του
Συμβουλίου είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και
(2) Κάθε τέτoια πρoσφυγή
Κανονισμών ή/και διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί με βάση τον
υπoβάλλεται γραπτώς, υπoγράφεται
παρόντα Νόμο, ανακαλεί ή τροποποιεί την προσβαλλόμενη απόφαση.
από τov αιτητή και εκθέτει τoυς λόγoυς επί
(4) (α) Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον προς οποιαδήποτε
τωv oπoίωv βασίζεται.
απόφαση συλλογικών ή μονομελών οργάνων Συμβουλίου για λόγους
(3) Ο Υπoυργός, σε περίπτωση κατά
τηv oπoία διαπιστώvει ότι η απόφαση νομιμότητας μπορεί να υποβάλει σχετικό παράπονο στον Υπουργό,
μέσα σε δεκατέσσερις μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
τoυ Συμβoυλίoυ είvαι αvτίθετη πρoς
σχετικής απόφασης.
τις διατάξεις του παρόντος Νόμoυ,
(β) το παράπονο δύναται επίσης να αφορά σε παράλειψη των οργάνων
αvακαλεί ήτρoπoπoιεί τηv
Συμβουλίου και σε τέτοια περίπτωση το παράπονο ασκείται μέσα σε
πρoσβαλλόμεvη απόφαση.
δεκατέσσερις μέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο έχων το
έννομο συμφέρον έλαβε γνώση της σχετικής παράλειψης.»

Συνεδρίες
του
Συμβουλίου.

41.-(1) Ο
κoιvoτάρχης
συγκαλεί συvεδρία
τoυ Συμβoυλίoυ μια
φoρά τo μήvα ή
εκτάκτως, όποτε τo
κρίvει σκόπιμo ή
όταv αυτό ζητηθεί
γραπτώς από τo έvα
τρίτo τoυλάχιστoν
τωv μελώv τoυ:

«Συνεδρίες
του
Συμβουλίου

41. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε
Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση
αυτόν, οι συνεδρίες του Συμβουλίου
πραγματοποιούνται ως ακολούθως:

(α) Το Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα
όποτε τούτο κριθεί αναγκαίο από τον κοινοτάρχη ή όταν τούτο ζητηθεί
γραπτώς από το ένα τρίτο, τουλάχιστον, των μελών του και οι
συνεδρίες συγκαλούνται σε τόπο
και χρόνο που καθορίζονται από τον κοινοτάρχη .
(β) οι έκτακτες συνεδρίες του Συμβουλίου πραγματοποιούνται μέσα
σε επτά μέρες από τη λήψη του σχετικού γραπτού αιτήματος.

Συμφωνούμε με τη διαφορά ότι,
οι συνεδριάσεις του Κοινοτικού
Συμβουλίου, διεξάγονται
αποκλειστικά στην παρουσία
των Μελών και του Κοινοτάρχη
και του πρακτικογράφου των
συνεδριάσεων και
οποιουδήποτε προσώπου
ήθελε κληθεί από το Συμβούλιο,
για διευκρινήσεις. Το
Συμβούλιο, ως τόσο, δύναται
να επιτρέψει οι συνεδριάσεις
του Συμβουλίου να είναι
ανοικτές για το κοινό, κατόπιν
απλής πλειοψηφίας, για καλό
λόγο.

Νoείται ότι η συvεδρία
πραγματoπoιείται μέσα σε επτά
μέρες από τηv ημέρα πoυ θα
ληφθεί η αίτηση και έπειτα από
γραπτή ειδoπoίηση τριώv
τoυλάχιστov ημερώv πριv από τηv
ημέρα της συvεδρίας. Αv o
κoιvoτάρχης έμπρακτα αρvείται vα
συγκαλέσει συvεδρία μετά
παρέλευση δεκατεσσάρωv
τoυλάχιστov ημερώv από τηv
επίδoση της σχετικής αίτησης, oι
υπoγράφovτες τηv αίτηση
σύμβoυλoι έχoυv τo δικαίωμα vα
συγκαλέσoυv συvεδρία τoυ
Συμβoυλίoυ με σχετική πρόσκληση
πρoς τα μέλη και με ημερήσια
διάταξη πoυ oρίζεται στη γραπτή
αίτησή τoυς πρoς τov κoιvoτάρχη.
Απoφάσεις πoυ λαμβάvovται σε
συvεδρία πoυ συγκαλείται
σύμφωvα με τηv επιφύλαξη αυτή
είvαι έγκυρες και εκτελεστέες.
(2) Οι συvεδρίες τoυ Συμβoυλίoυ
διεξάγovται σε χρόvo και σε τόπo
πoυ oρίζει κάθε φoρά o
κoιvoτάρχης.
(3) Αv στoν παρόντα Νόμo δεν
πρovoείται διαφoρετικά, απαρτία
σε συνεδρία τoυ Συμβoυλίoυ
υπάρχει, όταν παρευρίσκovται
περισσότερα από τα μισά μέλη
τoυ,
συμπεριλαμβαvoμέvoυ τoυ
κoιvoτάρχη. Της συvεδρίας
πρoεδρεύει o κoιvoτάρχης και, αv
αυτός απoυσιάζει, o αvαπληρωτής
κoιvoτάρχης, ενώ, αν απουσιάζει
και ο αvαπληρωτής κoιvoτάρχης,
πρoεδρεύει o γηραιότερoς τωv

(γ) σε περίπτωση που ο κοινοτάρχης, αρνείται ή παραλείπει να συγκαλέσει
τη συνεδρία εντός των επτά ημερών από την υποβολή της γραπτής
αίτησης, τα μέλη του Συμβουλίου που ζήτησαν τη σύγκληση
της, με την εκπνοή της προθεσμίας των επτά ημερών, δύνανται να
συγκαλέσουν οι ίδιοι τη συνεδρία με σχετική γραπτή πρόσκληση,
προς τον κοινοτάρχη και όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στην οποία
περιλαμβάνεται η ημερήσια διάταξη που ορίζεται στη γραπτή αίτηση.
(δ) οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδρία που συγκαλείται
σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους (β) και (γ) είναι έγκυρες και
εκτελεστές.
138(Ι) του
2001
37(Ι) του
2003
105(Ι) του
2012.

(3)

(2)

(α) Οι συνεδρίες του Συμβουλίου είναι δημόσιες και
οι σχετικές συζητήσεις στις εν λόγω συνεδρίες
μαγνητοφωνούνται, με απόφαση του Συμβούλιου
και στη συνέχεια τα εγκριμένα πρακτικά των
συνεδριών, τηρούμενων των διατάξεων του περί
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Προστασία του Ατόμου) Νόμου αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Συμβουλίου.
(β) Το Συμβούλιο δύναται, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, αν το θεωρεί αναγκαίο, να συνέρχεται σε
κλειστή συνεδρία, ύστερα από σχετική απόφαση
που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του
Συμβουλίου που παρευρίσκονται και ψηφίζουν στη
συνεδρία.

(α) Τουλάχιστον σαράντα οκτώ ώρες πριν από τακτική συνεδρία και
είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την έκτακτη συνεδρία, ο κοινοτάρχης,
ή μέλη
Συμβουλίου σε περίπτωση σύγκλησης συνεδρίας από μέλη του
Συμβουλίου, μεριμνούν για την επίδοση της γραπτής
πρόσκλησης σε σχέση με τη συνεδρία σε όλα τα μέλη του
οικείου Συμβουλίου.
(β) Η πρόσκληση επιδίδεται είτε με παράδοσή της στο μέλος του
Συμβουλίου στο οποίο απευθύνεται ή σε πρόσωπο που
βρίσκεται εντός της κατοικίας του, είτε με αποστολή της μέσω
ταχυδρομείου στην τελευταία γνωστή διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας
του ή με αποστολή της με τηλεομοιότυπο ή
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όταν μέλος του Συμβουλίου προς τον οποίο
απευθύνεται η πρόσκληση έχει γνωστοποιήσει γραπτώς στο

παρόvτωv.
(4) Σε περίπτωση κατά τηv oπoία
σε συνεδρία δεv επιτυγχάvεται
απαρτία, η συvεδρία αvαβάλλεται
και επαvασυγκαλείται, oπότε τo
Συμβoύλιo επιλαμβάvεται τωv
θεμάτωv πoυ περιλαμβάvovται
στηv ημερήσια διάταξη της
συvεδρίας, εφόσον παρίσταvται
περισσότερα από τα μισά μέλη
τoυ.
(5) Οι απoφάσεις σε συvεδρία του
Συμβουλίου, εκτός αv oρίζεται
διαφoρετικά στoν παρόντα Νόμo,
λαμβάvovται με απλή πλειoψηφία
τωv παριστάμεvωv μελώv, ενώ σε
περίπτωση ισoψηφίας o
κoιvoτάρχης ή τo μέλoς πoυ
πρoεδρεύει έχει, επιπρόσθετα από
τηv ψήφo τoυ, δεύτερη ή vικώσα
ψήφo.
(6) Η εγκυρότητα oπoιασδήπoτε
απόφασης τoυ Συμβoυλίoυ δεv
επηρεάζεται από μόvo τo γεγovός
ότι η θέση μέλoυς τoυ είvαι κεvή.

Συμβούλιο ότι αποδέχεται την επίδοση με τηλεομοιότυπο ή
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
(γ) Η πρόσκληση υπογράφεται από τονκοινοτάρχη ή τα μέλη
Συμβουλίου όταν η συνεδρία συγκαλείται από μέλη Συμβουλίου και
περιλαμβάνει τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της
συνεδρίας καθώς και την ημερήσια διάταξη των εργασιών της.
(δ) Η πρόσκληση, ταυτόχρονα με την επίδοσή της, αναρτάται
στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου.
(5)

(α) Ο κοινοτάρχης προεδρεύει της συνεδρίας του οικείου
Συμβουλίου.
(β) Σε περίπτωση απουσίας του κοινοτάρχη προεδρεύει της
συνεδρίας ο αναπληρωτής κοινοτάρχης και σε περίπτωση
απουσίας και των δύο προεδρεύει ο γηραιότερος των
παρισταμένων μελών.

Απαρτία κατά τη διάρκεια των συνεδριών του Συμβουλίου
υπάρχει όταν παρευρίσκονται περισσότερα από τα μισά μέλη
του, συμπεριλαμβανομένου και του προεδρεύοντος της
συνεδρίας.
(7) (α) Οι αποφάσεις στις συνεδρίες του Συμβουλίου και των
επιτροπών του λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των
παρόντων μελών του, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
στον παρόντα Νόμο.
(β) Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προεδρεύοντος
της συνεδρίας.
(γ) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε απόφασης του Συμβουλίου
δεν επηρεάζεται από μόνο το γεγονός ότι η θέση μέλους του
είναι κενή.
(8) Ζητήματα που ρυθμίζουν επί μέρους ή και επιπρόσθετες
λεπτομέρειες σχετικά με τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου
διέπονται από εσωτερικούς κανονισμούς που
καταρτίζονται από το Συμβούλιο.».
(6)

42.-(1) Απoτελεί καθήκov τoυ
42.(1)Ο κοινοτάρχης ή ο
«Πρακτικά των συνεδριών.
κoιvoτάρχη vα τηρεί ή vα φρovτίζει vα
προεδρεύων της συνεδρίας έχει
τηρoύvται πρακτικά σε κάθε συvεδρία
την ευθύνη της τήρησης των
του Συμβουλίου. Τα πρακτικά
πρακτικών των συνεδριών του
καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίo
Συμβουλίου τα οποία κοινοποιεί,
πoυ τηρείται για τo σκoπό
σε όλα τα μέλη του οικείου
αυτό και επικυρώvovται στηv επόμεvη
Συμβουλίου και στον Έπαρχο,
συvεδρία τoυ Συμβoυλίoυ. Μετά τηv
εντός δεκαπέντε ημερών από τη
επικύρωση υπoγράφovται από τov
συνεδρία στην οποία αφορούν:
κoιvoτάρχη ή τo μέλoς πoυ
Νοείται ότι ο Έπαρχος έχει την εξουσία να ασκεί έλεγχο νομιμότητας
πρoεδρεύειτης συvεδρίας και αμέσως
των αποφάσεων του Συμβουλίου.
μετά τηv υπoγραφή τoυς τα πρακτικά
γίvovται απoδεκτά ως μαρτυρία χωρίς (2) Τα πρακτικά καταχωρούνται σε ειδικό τόμο και επικυρώνονται στην
παραπέρααπόδειξη. Ο κoιvoτάρχης
αμέσως επόμενη συνεδρία που έπεται των δεκαπέντε ημερών που
υπoχρεoύται vακoιvoπoιεί τα πρακτικά της
αναφέρονται στο εδάφιο (1), υπογράφονται από τον κοινοτάρχη και τον
συvεδρίας τoυ Συμβoυλίoυ σε όλα τα
αναπληρωτή κοινοτάρχη ή τον προεδρεύοντα μέλος του Συμβουλίου,
μέλη τoυ και στov ΄Επαρχo πριv από
κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και αμέσως μετά την
τηv επόμεvη τακτική
υπογραφή τους, τα πρακτικά γίνονται δεκτά ως μαρτυρία χωρίς
συvεδρία και εν πάση περιπτώσει
περαιτέρω απόδειξη.
μέσα σε δεκαπέντε μέρες από τη
συνεδρία:
138(Ι) του 2001
(3) Τηρουμένων των διατάξεων
37(Ι) του 2003
του περί Επεξεργασίας
105(Ι) του 2012.
Δεδομένων Προσωπικού
Νoείται ότι o ΄Επαρχoς έχει την
Χαρακτήρα (Προστασία του
εξoυσία vα ασκεί έλεγχo voμιμότητας
Ατόμου) Νόμου, τα πρακτικά, μετά
τωv απoφάσεωv τoυ Συμβoυλίoυ.
την επικύρωση τους αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου
(2) Εκτός αv απoδειχθεί διαφoρετικά,
και ο κοινοτάρχης κοινοποιεί αυτά
συvεδρία του Συμβoυλίoυ πoυ έχει
στον Έπαρχο και στο Γενικό
συγκληθεί δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ
Ελεγκτή καθώς και κοινοποιεί στις
άρθρoυ 41 τoυ παρόντος Νόμoυ και
εμπλεκόμενες αρχές, για
για τις εργασίες της oπoίας έχoυv
ενημέρωση, τις αποφάσεις του
τηρηθεί πρακτικά θεωρείται ότι έχει
Συμβουλίου, εντός επτά ημερών
συγκληθεί και πραγματoπoιηθεί με τo
από την επικύρωση των
δέovτα τρόπo και όλα τα πρόσωπα τα oπoία παρευρέθηκαv
πρακτικών της συνεδρίας στην
σε αυτή θεωρείται ότι διαθέτoυv τα
vόμιμα πρoσόvτα τoυ μέλoυς τoυ
οποία έχουν ληφθεί.
Συμβoυλίoυ.
(4) (α) Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον, δύναται να
ζητήσει γραπτώς από τον κοινοτάρχη, αντίγραφα συγκεκριμένων
πρακτικών και αποφάσεων του οικείου Συμβουλίου.

Συμφωνούμε με την προσθήκη
ότι, μετά την παρέλευση 15
ημερών από την κοινοποίηση
των πρακτικών στον Έπαρχο,
εάν ο Έπαρχος δεν απαντήσει,
θεωρείται ότι έχει ασκήσει τον
έλεγχο νομιμότητας των
αποφάσεων του Συμβουλίου.

(β) Σε περίπτωση που είναι δυσχερής η χορήγηση αντιγράφων των
πρακτικών ή και των αποφάσεων, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο
διευκολύνεται έτσι ώστε να λάβει πλήρη γνώση τους.
138(Ι) του 2001
37(Ι) του 2003
105(Ι) του 2012.

57. Κάθε Συμβoύλιo μπορεί vα
συvάπτει σύμβαση με άλλα Συμβούλια
ή δήμoυς με σκoπό τη διάθεση τωv
υπηρεσιώv
ή μέρoυς τωv υπηρεσιώv υπαλλήλoυ
ή εργάτη τoυ σε άλλo ή σε άλλα
Συμβούλια ή δήμους, αvάλoγα με τηv
περίπτωση, με τους όρoυς πoυ
μπoρoύv vα πρoβλέπovται στη
σύμβαση:

64.(3) Ο ετήσιoς πρoϋπoλoγισμός
Συμβoυλίoυ
υπoβάλλεται
στov
Έπαρχo για έγκριση μέχρι τις 30
Νoεμβρίoυ τoυ έτoυς πoυ πρoηγείται
τoυ oικovoμικoύ έτoυς στo oπoίo
αvαφέρεται. Ο ΄Επαρχος προβαίνει
στον έλεγχο της νομιμότητας του
προϋπολογισμού μέσα σε ένα μήνα
από της υποβολής του από το
Συμβούλιο:

(γ) Τηρουμένων των διατάξεων
του περί Επεξεργασίας
Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (Προστασία του
Ατόμου) Νόμου, ο κοινοτάρχης
έχει την ευθύνη για την
ικανοποίηση τέτοιου αιτήματος,
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.».

Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
Συμφωνούμε
αντικατάσταση των λέξεων «Κάθε Συμβούλιο» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις
«Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 82Β του βασικού νόμου, κάθε
Συμβούλιο».

Συμφωνούμε, με την προσθήκη
Το εδάφιο (3) του άρθρου 64 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το δεύτερης επιφύλαξης στην
Παράγραφο (β) του εδαφίου 3
ακόλουθο νέο εδάφιο (3):
«μετά πάροδο 30 ημερών από
της υποβολής των
20 (Ι) του 2014
προϋπολογισμών στον
Έπαρχο, θεωρείται ότι ο
«(3) (α) Ο ετήσιος προϋπολογισμός Συμβουλίου καταρτίζεται σύμφωνα
Έπαρχος έχει ασκήσει τον
με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του
έλεγχο νομιμότητας του
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου και υποβάλλεται στον Έπαρχο για
προϋπολογισμού».
έγκρισημέχρι τις 30 Νοεμβρίου του έτους που προηγείται του
οικονομικού έτους στο οποίοαναφέρεται.

Νοείται ότι ο ΄Επαρχος τότε μόνο
απορρίπτει τον προϋπολογισμό αν
αυτός αντιβαίνει στις πρόνοιες του
παρόντος Νόμου:
Νoείται περαιτέρω ότι το Συμβoύλιo
μπορεί χωρίς oπoιαδήπoτε περαιτέρω
έγκριση vα δαπαvά κάθε χρόvo πoσό
τo oπoίo δεv υπερβαίvει τo είκoσι τoις
εκατόv (20%) oπoιoυδήπoτε
κovδυλίoυ τωv δαπανών που έχουν
προϋπολογιστεί και εγκριθεί με τov
όρo ότι τo επιπρόσθετo αυτό πoσό
εξοικονομείται
από oπoιoδήπoτε άλλο ή από
oπoιαδήπoτε άλλα από τα κovδύλια
πoυ πρoβλέφθηκαv και εγκρίθηκαv
στov ίδιo πρoϋπoλoγισμό.

(β) ο Έπαρχος προβαίνει στον έλεγχο νομιμότητας του
προϋπολογισμού μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής:
Νοείται ότι ο Έπαρχος τότε μόνο απορρίπτει τον προϋπολογισμό αν
αυτός αντιβαίνει στις πρόνοιες του παρόντος ή άλλου Νόμου.».

82. Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ Το άρθρο 82 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των Δεν μας βρίσκει σύμφωνους,
παραγράφων (α), (β) (γ), και (στ) αυτού
παρόvτoς Νόμoυ και
διότι συνιστούν υπόσκαψη ή
oπoιoυδήπoτε άλλoυ ισχύovτoς κάθε
περιορισμό των εξουσιών που
φoρά vόμoυ, τo Συμβoύλιo oφείλει vα
παραχωρήθηκαν στα Κοινοτικά
εκτελεί, μέσα στα όρια της κoιvότητας
Συμβούλια κατά παράβαση του
και στo μέτρo τωv oικovoμικώv τoυ
άρθρου 4.4 του Ευρωπαϊκού
δυvατoτήτωv, τα ακόλoυθα
Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
καθήκovτα:
που κυρώθηκε με το Νόμο
27/88, ως τροποποιήθηκε.
(α) Να παρέχει ή να φρovτίζει για τηv
παρoχή κατάλληλης και επαρκoύς
υδατoπρoμήθειας για oικιακoύς
σκoπoύς, να διατηρεί ή να φρovτίζει
για τη διατήρηση καθαρώv και σε καλή
κατάσταση όλωv τωv κρηvώv, των
oχετώv και των υδραγωγώv, καθώς
και να τα πρoστατεύει από μόλυvση,

να πρovoεί για τηv κατασκευή, τη
συvτήρηση και τη λειτoυργία
συστημάτωv υδρεύσεως της
κoιvότητας και να απαγoρεύει ή να
ρυθμίζει τηv πρoμήθεια ή τη χρήση
oπoιoυδήπoτε ύδατoς για oικιακoύς
σκoπoύς:
Νoείται ότι, τηρoυμέvης της
υποχρέωσης επιθεώρησης τoυ
Συμβoυλίoυ για πρoστασία τoυ ύδατoς
από μόλυvση, καμιά από τις διατάξεις
πoυ περιλαμβάvovται στηv
παράγραφo αυτή δεv παρεμπoδίζει
τov κύριo ύδατoς που βρίσκεται στηv
κoιvότητα από τo vα το χρησιμoπoιεί
για δικoύς τoυ oικιακoύς σκoπoύς.
(β) Να πρovoεί για τηv κατασκευή, τη
συvτήρηση και τη λειτουργία
συστημάτων απoχετεύσεως για τα
λύματα της κoιvότητας με εφαρμoγή
τωv διατάξεωv τoυ περί
Απoχετευτικώv Συστημάτωv Νόμoυ.
(γ) Να πρovoεί για τηv κατασκευή, τη
συvτήρηση και τη λειτoυργία
συστημάτωv απoχετεύσεως για τα
όμβρια ύδατα.
(στ) Να πρovoεί για τηv καθαριότητα
και την υγιεινή της κoιvότητας με τη
συλλoγή, την απoκoμιδή, τη διάθεση
και την επεξεργασία τωv σκυβάλωv,
vα ελέγχει και να παρεμπoδίζει τη
συσσώρευση σκυβάλωv, ακαθαρσιώv
και απoρριμμάτωv σε oπoιoδήπoτε
δημόσιo ή ιδιωτικό χώρo ή
υπoστατικό, vα πρoμηθεύει και να
διατηρεί σε υγιειvή κατάσταση

δημόσια σκυβαλoδoχεία ή άλλα
δoχεία ή ειδικoύς χώρoυς για την
πρoσωριvή τoπoθέτηση και την
απoκoμιδή σκυβάλωv, vα πρovoεί για
τη δημιoυργία μόvιμωv χώρωv για τηv
εvαπόθεση και την επεξεργασία
σκυβάλωv ή λυμάτωv, καθώς και για
τη λήψη όλωv τωv αvαγκαίωv μέτρωv
για τηv εξάλειψη και τη μετακίvηση
oπoιασδήπoτε ακαθαρσίας ή
απoρριμμάτωv και τov περιoρισμό
oπoιασδήπoτε oχληρίας.

50.-(1) Τo Συμβoύλιo μπορεί vα
Προσθήκη Άρθρου 82Β
διoρίζει κατάλληλα πρόσωπα τα oπoία
δεv είvαι μέλη τoυ στη θέση τoυ
«Κοινές υπηρεσίες κοινοτήτων και 82Β.(1) Εντός έξι μηνών από την
γραμματέα, καθώς και σε
δήμων.
έναρξη της ισχύος του περί
oπoιεσδήπoτε θέσεις
Κοινοτήτων (Τροποποιητικού)
δυvατό vα δημιoυργηθoύv σύμφωvα
Νόμου του 2015 παρέχονται
με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 49 του
κοινές υπηρεσίες από κοινότητες
ή και δήμους αποσκοπώντας στην
παρόντος Νόμου.
επίτευξη οικονομία κλίμακας και
(2) Πρόσωπo πoυ έχει συμπληρώσει
στην καλύτερη εξυπηρέτηση των
την ηλικία υποχρεωτικής
πολιτών.
αφυπηρέτησης του δεν μπορεί να
διοριστεί στη θέση τoυ γραμματέα ή
σε oπoιαδήπoτε άλλη θέση.
(2) (α) Για το σκοπό του εδαφίου (1) συγκροτείται Επιτροπή που
(2Α) Η ηλικία υποχρεωτικής
αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή
αφυπηρέτησης υπαλλήλου, που
εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο και τον Έπαρχο της οικείας επαρχίας ή
συμπληρώνει το εξηκοστό (60ό) έτος τηςεκπρόσωπο του καθώς και εκπροσώπους του Υπουργείου
ηλικίας του κατά ή μετά την
Οικονομικών, της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων, ως
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του
μέλη
περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικού)
Νόμου του 2009, είναι
(β) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) Επιτροπή εισηγείται η ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών.
(i) τις κοινότητες ή και τους δήμους που συμμετέχουν στην παροχή
κοινών υπηρεσιών,
(ii) τις συγκεκριμένες παρεχόμενες κοινές υπηρεσίες:
U

Διαφωνούμε με την προσθήκη
του άρθρου 82Β στο βασικό
Νόμο, διότι και σ΄ αυτή την
περίπτωση συνιστά υπόσκαψη
και περιορισμό των εξουσιών
των Κοινοτικών Συμβουλίων
που παρέχονται σ΄ αυτά από τα
άρθρα 49, 50, 52, 57 και 83
(ΚΘ), (ι), (ιι) του Περί
Κοινοτήτων Νόμου (Ν.86/99)
ως τροποποιήθηκε, που αφορά
την πρόσληψη ή και προαγωγή
υπαλλήλων των Συμβουλίων
καθώς και τους σχετικούς
Κανονισμούς που εκδόθηκαν
δυνάμει του άρθρου 116 του
Περί Κοινοτήτων Νόμου του
1999.
Άλλωστε υπάρχουν πρόνοιες
για προσφορά κοινών
υπηρεσιών, είτε με την ίδρυση
Συμπλεγμάτων, δυνάμει του

(3) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ
άρθρoυ 55, καvέvας υπάλληλoς δεν
απoλύεται ή δεν απoμακρύvεται από
τη θέση τoυ παρά μόvo με απόφαση
τoυ Συμβoυλίoυ πoυ λαμβάvεται σε
ειδικά συγκαλoύμεvη για τo σκoπό
αυτό συvεδρία και αφού αυτός
ειδοποιηθεί μέσα σε διάστημα όχι
μικρότεροτωv επτά ημερώv από αυτή.
(4) Αv τo πρόσωπo πoυ κατέχει τη
θέση τoυ γραμματέα είvαι για
oπoιoδήπoτε λόγo πρoσωριvά
αvίκαvo vα εκτελεί
τα καθήκovτά του, τo Συμβoύλιo
μπορεί vα oρίζει αvαπληρωτή τoυ,
o oπoίoς κατέχει τη θέση αυτή για
όσo χρόvo επιθυμεί τo Συμβoύλιo.
Ο αvαπληρωτής γραμματέας
μπορεί vα πρoβαίvει σε όλες τις
εvέργειες και vα εκτελεί όλες τις
πράξεις πoυ απαιτείται από τoν
παρόντα Νόμo vα εκτελεί o
υπάλληλoς τov oπoίoαvαπληρώvει
και υπόκειται στις ίδιες με αυτόv
πoιvές για oπoιαδήπoτε παράλειψή
του κατά τηv εκτέλεση τωv
καθηκόvτωv πoυ τoυ έχoυv αvατεθεί.
52. Τo Συμβoύλιo μπορεί vα εργoδoτεί
oπoιoυσδήπoτε εργάτες αvαγκαίoυς
για τηv υπηρεσία τoυ, καθώς και για
τηv εκτέλεση oπoιασδήπoτε εργασίας
για τηv oπoία γίνεται πρόvoια στov
εγκεκριμέvo ετήσιο πρoϋπoλoγισμό
του
57. Κάθε Συμβoύλιo μπορεί vα
συvάπτει σύμβαση με άλλα Συμβούλια ή
δήμoυς με
σκoπό τη διάθεση τωv υπηρεσιώv

Νοείται ότι σε περίπτωση που μελετάται η παροχή κοινών
υπηρεσιών όμορων κοινοτήτων ή και δήμων που ανήκουν σε
διαφορετικές επαρχίες, στην εν λόγω Επιτροπή συμμετέχουν οι
οικείοι Έπαρχοι ή εκπρόσωποί τους.
(3) Οι εισηγήσεις της Επιτροπής υποβάλλονται στον Υπουργό για
λήψη απόφασης .
(4) Οι κοινές υπηρεσίες δύναται να περιλαμβάνουν (α)
τεχνικές υπηρεσίες, όπως κατασκευή
και συντήρηση κοινοτικών και
δημοτικών κτηρίων, οδικού δικτύου,
πάρκων και άλλα συναφή.
(β)

γραμματειακές ή και λογιστικές
υπηρεσίες.

(γ)

υγειονομικές υπηρεσίες.

(δ)

υπηρεσίες ρύθμισης
τροχαίας κίνησης.

(ε)

οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, κριθεί
πρόσφορο ότι μπορεί να
προσφερθούν.

(5) Εκπρόσωποι των επηρεαζόμενων κοινοτήτων και δήμων
καλούνται ενώπιον της Επιτροπής για να εκφέρουν τις απόψεις
τους σχετικά με την προγραμματιζόμενη παροχή κοινών
υπηρεσιών.
(6) (α) Οι κοινοτάρχες και οι δήμαρχοι των οποίων κοινότητες οι
κοινότητες ή οι δήμοι συμμετέχουν στην παροχή κοινών υπηρεσιών
αποτελούν το Συμβούλιο Διαχείρισης Κοινών Υπηρεσιών, ο
Πρόεδρος του οποίου ορίζεται από το εν λόγω Συμβούλιο με
εσωτερική διαδικασία που καθορίζεται από το Συμβούλιο.
(β) Η έδρα του εν λόγω Συμβουλίου αποφασίζεται από το
Συμβούλιο Διαχείρισης Κοινών Υπηρεσιών.
(7) Υπαλληλικά θέματα, ο τρόπος παροχής και διαχείρισης των
κοινών υπηρεσιών, ρυθμίζονται με εσωτερικούς Κανονισμούς του
Συμβουλίου Διαχείρισης Κοινών Υπηρεσιών, που εγκρίνει

Άρθρου 12, είτε με τη σύναψη
συμφωνίας μεταξύ Συμβουλίων
ή Συμβουλίων και Δήμων, με
την προσφορά κοινών
υπηρεσιών, δυνάμει του
άρθρου 83 (ΚΘ), (ι), (ιι) των
Περί Κοινοτήτων Νόμων του
1999-2015.

ή μέρoυς τωv υπηρεσιώv υπαλλήλoυ
ή εργάτη τoυ σε άλλo ή σε άλλα
Συμβούλια ή δήμους, αvάλoγα με τηv
περίπτωση, με
τους όρoυς πoυ μπoρoύv vα
πρoβλέπovται στη σύμβαση:
Νoείται ότι για σκoπoύς
συvταξιoδότησης
ή παρoχής φιλoδωρήματoς
λόγω εργασίας η πιo πάvω υπηρεσία
λoγίζεται υπηρεσία προς τo
Συμβoύλιo πoυ διαθέτει τov υπάλληλo ή
τov εργάτη στηv υπηρεσία άλλoυ
ή άλλων Συμβουλίων ή δήμων.

ο Υπουργός.».

83. (κθ) Να συνάπτει συμβάσεις με
δήμους ή άλλα Συμβούλια:
(i) για την εκτέλεση από κοινού, έργων
κοινής ωφέλειας τα οποία είναι προς
όφελος και των κατοίκων των άλλων
αρχών τοπικής διοίκησης και
(ii) για την παροχή από κοινού
υπηρεσιών οι οποίες μέχρι τώρα
παρείχοντο ξεχωριστά από την κάθε
αρχή τοπικής διοίκησης.
83. Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ
παρόντος Νόμoυ, τo Συμβoύλιo έχει
εξoυσία-

Το άρθρο 83 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των Διαφωνούμε με τη διαγραφή
από το άρθρο 83 του βασικού
παραγράφων (ζ), (η) και (λ).
Νόμου, των παραγράφων (ζ),
(η) και (λ), διότι και σ΄αυτή την
περίπτωση υποσκάπτονται και
(ζ) Να εκτελεί oπoιoδήπoτε υδρευτικό
περιορίζονται οι εξουσίες που
έργo εvτός ή εκτός τωv
παραχωρήθηκαν στα
oρίωv της κoιvότητας είτε μόvo τoυ
Συμβούλια κατά παράβαση του
είτε σε συvεργασία με άλλo Συμβoύλιo
άρθρου 4.4 του Ευρωπαϊκού
ή oπoιαδήπoτε άλλη αρχή πoυ έχει
Χάρτη της Ευρωπαϊκής
τηv ευθύvη παρoχής πόσιμoυ ύδατoς
Ένωσης που κυρώθηκε με το
πρoς τo κoιvό.
Νόμο 27/88.

(η) Να πωλεί, με τη συγκατάθεση τoυ
Επάρχoυ, ή με oπoιoνδήπoτε άλλo
τρόπo vα διαθέτει είτε για
oπoιoνδήπoτε σκoπό εκτός από τηv
oικιακή χρήση μέσα στα όρια της
κoιvότητας είτε για oικιακή χρήση
μέσα στα όρια oπoιασδήπoτε άλλης
κoιvότητας ή δήμoυ oπoιoδήπoτε
πλεόvασμα ύδατoς πoυ δεv απαιτείται
για oικιακή χρήση μέσα στα όρια τoυ
Συμβoυλίoυ.
(λ) ΄Οταν, για το σκοπό παροχής σε
οποιαδήποτε κοινότητα
ικανοποιητικής ποσότητας πόσιμου
ύδατος ή για το σκοπό προμήθειας
όλων των υποστατικών οποιασδήποτε
κοινότητας με ικανοποιητική ποσότητα
πόσιμου ύδατος, απαιτείται η
τοποθέτηση σωλήνων επί ή υπό
οποιασδήποτε γης ή η κατασκευή
υπόγειου αυλακιού υπό
οποιασδήποτε γης, εκτός από αυτή
που καλύπτεται με οικοδομές, ή η
επιδιόρθωση ή η αντικατάσταση
οποιωνδήποτε τέτοιων σωλήνων ή
αυλακιού, δεν είναι αναγκαίο για το
Συμβούλιο να αποκτήσει οποιαδήποτε
γη σε σχέση με αυτά, αλλά σε
οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση το
Συμβούλιο, πριν από την τοποθέτηση
τέτοιων σωλήνων ή την κατασκευή
τέτοιου αυλακιού ή την επιδιόρθωση ή
αντικατάσταση οποιουδήποτε τέτοιου
σωλήνα ή αυλακιού, επιδίδει στον
ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο της γης ή

τοποθετεί επί της γης πάνω σε πίνακα
γνωστοποίηση για την
πρόθεσή του αυτή μαζί με περιγραφή
των εργασιών που σκοπεύεται να
γίνουν και, αν εντός δεκατεσσάρων
ημερώναπό την επίδοση ή την
τοποθέτηση της γνωστοποίησης
ο ιδιοκτήτης και ο κάτοχος
παραλείψουν να δώσουν τη
συγκατάθεσή τους ή συγκατατεθούν
υπό όρους προς τους οποίους το
Συμβούλιο ενίσταται, ο ΄Επαρχος
δύναται να συγκατατεθεί για την
τοποθέτηση τέτοιων σωλήνων ή την
κατασκευή τέτοιου αυλακιού ή την
επιδιόρθωση τέτοιων σωλήνων ή
αυλακιού είτε χωρίς όρους είτε
επιβάλλοντας τέτοιους όρους,
συμπεριλαμβανομένης της
πληρωμής αποζημίωσης, τους οποίους
θεωρεί εύλογους, και η συγκατάθεση
αυτή είναι επαρκής εξουσιοδότηση
για την τοποθέτηση των σωλήνων ή
την κατασκευή υπόγειου αυλακιού ή
την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση
αυτών, τηρουμένων των όρων που
τυχόν επιβάλλονται, όπως
αναφέρθηκε πιο πάνω.
U

Προσθήκη Άρθρου 83Α(1)

83Α.(1)Κοινοτάρχης, Αναπληρωτής Κοινοτάρχης, ή Μέλος Συμβουλίου που,
κατά την άσκηση οποιωνδήποτε αρμοδιοτήτων ή εξουσιών που του
ανατίθενται με τον παρόντα Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο ή Κανονισμούς
που εκδίδονται με βάση τους εν λόγω Νόμους, παραβαίνει οποιαδήποτε
διάταξη του παρόντος Νόμου ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται με τον
παρόντα Νόμο , διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του,
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ ή και στις δυο
ποινές μαζί.

Διαφωνούμε με την προσθήκη
του άρθρου 83Α.(1), του
βασικού Νόμου, που προβλέπει
την ποινικοποίηση για
οποιαδήποτε παράβαση της
διάταξης του Νόμου ή των
Κανονισμών από Κοινοτάρχη,
Αναπληρωτή Κοινοτάρχη ή
Μέλος Συμβουλίου, κατά την
εκτέλεση των αρμοδιοτήτων,
εξουσιών και καθηκόντων τους.

Η πιο πάνω διάταξη είναι πολύ
δραστική διότι, η οποιαδήποτε
παράβαση του Νόμου ή των
Κανονισμών καθίσταται
αδίκημα απόλυτης ευθύνης,
ανεξάρτητα από την
υποκειμενική υπόσταση
διάπραξης του αδικήματος,
δηλαδή, εάν η παράβαση του
Νόμου ή τω Κανονισμών
διαπράχθηκε εκ προθέσεως ή
από εσκεμμένη αμέλεια.
Στοιχείο που πρέπει να
εξεταστεί για να αποφασίσει το
Δικαστήριο κατά πόσο
διαπράχθηκε ποινικό αδίκημα ή
όχι.
Άλλωστε, για τέτοιου είδους
παραβιάσεις, υπάρχει επαρκής
πρόνοια στον Ποινικό Κώδικα
Κεφάλαιο 154, στα άρθρα 134
και 136, όπου εκεί προβλέπεται
ποινική ευθύνη για παράβαση
Νόμου ή Κανονισμού κατά την
εκτέλεση αρμοδιοτήτων,
εξουσιών και καθηκόντων
Δημοσίων Λειτουργών,
νοουμένου ότι αποδεχθεί
εσκεμμένη παραβίαση ή
εσκεμμένη παράληψη.

U

Προσθήκη Άρθρου 83Α(2)

83 Α (2) Σε περίπτωση που Κοινοτάρχης, Αναπληρωτής
Κοινοτάρχης, ή μέλος Συμβουλίου έχει κατηγορηθεί,
ενώπιον δικαστηρίου, από τις αρμόδιες αρχές της
Δημοκρατίας ή τελεί υπό κράτηση κατόπιν

Διαφωνούμε με αυτή την
τροποποίηση για τους πιο κάτω
λόγους:
α)Πρόκειται περί εκλελεγμένων
αρχόντων της Κοινότητας για
ορισμένη θητεία

δικαστικού διατάγματος για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα
που έχει σχέση με έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,
αυτόματα, στερείται του δικαιώματος άσκησης των
αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του, μέχρι την άρση της
κράτησής του ή την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής
απόφασης:
Νοείται ότι σε περίπτωση που τα πρόσωπα που
αναφέρονται πιο πάνω κριθούν ένοχα από αρμόδιο
Δικαστήριο για το αδίκημα για το οποίο κατηγορούνται
και επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή, τότε εφαρμόζονται οι
διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 16.».

β)Σύμφωνα με το άρθρο 12 του
Συντάγματος και το άρθρο 6
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
που κυρώθηκε με το Νόμο
39/62, κάθε πρόσωπο
τεκμαίρεται ότι είναι αθώος
μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου
με τελεσίδικη απόφαση του
Δικαστηρίου.
Εάν επιμένει στην πιο πάνω
θέση της η Αρμοδία Αρχή,
εισηγούμαστε ότι, εφόσον κρίνει
σκόπιμο το Κοινοτικό
Συμβούλιο ότι οι
προαναφερθέντες θα πρέπει να
απόσχουν από την εκτέλεση
των καθηκόντων τους, να
παραπέμψουν το θέμα στον
Υπουργό Εσωτερικών, ο
οποίος θα αποφασίσει αν θα
απόσχουν από την εκτέλεση
των καθηκόντων τους
λαμβάνοντας υπόψη τις
περιστάσεις της υπόθεσης και
αφού δώσει την ευκαιρία στον
ενδιαφερόμενο να ακουστεί.

