Ππόγπαμμα Διεξαγωγήρ Δημόζιαρ Ακπόαζηρ
με βάζη ηο άπθπο 12Δ ηος πεπί Πολεοδομίαρ και Χωποηαξίαρ Νόμος
για ηην εκπόνηζη ηος Σσεδίος Πεπιοσήρ ππώην Διςλιζηηπίων ζηην Αζηική Πεπιοσή ηων
Δήμων Λάπνακαρ και Λειβαδιών
Τν Πνιενδνκηθό Σπκβνύιην, κε βάζε ην άξζξν 12Γ ηνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Φσξνηαμίαο
Γηαηάγκαηνο Δθρώξεζεο Δμνπζηώλ θαη ην άξζξν 12Γ ηνπ Νόκνπ δηνξγαλώλεη Γεκόζηα Αθξόαζε
γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ Σρεδίνπ Πεξηνρήο πξώελ Γηπιηζηεξίσλ ζηελ Αζηηθή Πεξηνρή ησλ Γήκσλ
Λάξλαθαο θαη Λεηβαδηώλ. Ζ Γεκόζηα Αθξόαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ακθηζέαηξν ησλ
Κεληξηθώλ Γξαθείσλ ηνπ Τκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, ζηελ νδό Κηλύξα, αξ. 5-6, ζηε
Λεπθσζία, ζηηο 22 Ιοςνίος 2016, κε κέγηζηε ππνινγηδόκελε δηάξθεηα από ηηο 9.30 κέρξη ηηο 14.30.
Ο βαζηθόο ζθνπόο ηεο Γεκόζηαο Αθξόαζεο είλαη λα δνζεί ζην Πνιενδνκηθό Σπκβνύιην ε
δπλαηόηεηα λα ελεκεξσζεί δεκόζηα γηα απόςεηο, εηζεγήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνύο πνπ
απαζρνινύλ ηηο εκπιεθόκελεο Τνπηθέο Αξρέο, θαζώο θαη δηάθνξνπο νξγαληζκνύο, αξρέο,
νξγαλσκέλα ζύλνια ή νκάδεο πνιηηώλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπόλεζε ηνπ Τνπηθνύ Σρεδίνπ.
Ταπηόρξνλα, θαηά ηε Γεκόζηα Αθξόαζε παξέρεηαη ε επθαηξία δεκόζηαο παξνπζίαζεο απηώλ ησλ
ζεκάησλ, θαη δηαζθαιίδεηαη ε αλαγθαία δηαθάλεηα θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ. Σηελ Αθξόαζε ζα
ζπκκεηάζρνπλ εθπξόζσπνη αξκόδησλ Υπνπξγείσλ, Τκεκάησλ θαη Υπεξεζηώλ, ώζηε λα
θαηαηεζνύλ νη ζρεηηθέο απόςεηο ηνπο.
Τν Πξόγξακκα ηεο Γεκόζηαο Αθξόαζεο πεξηιακβάλεη ζέκαηα έληαμεο ζε Δκπνξηθέο, Τνπξηζηηθέο
ή άιιεο εηδηθέο/πνιιαπιέο ρξήζεηο, επέθηαζεο Οηθηζηηθώλ Εσλώλ, ζέκαηα θαζνξηζκνύ
Δκπνξηθώλ,
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Εσλώλ/ρξήζεσλ, ζέκαηα αλαβάζκηζεο Σπληειεζηή Γόκεζεο ή Εώλεο θαη άιια γεληθά ζέκαηα
πξνλνηώλ θαη κέηξσλ πνιηηηθήο.
Ζ Ζκεξήζηα Γηάηαμε ηεο Γεκόζηαο Αθξόαζεο ζα αλαξηεζεί κία εβδνκάδα πεξίπνπ πξηλ ηε
δηεμαγσγή ηεο Γεκόζηαο Αθξόαζεο ζηα Γξαθεία ησλ Τνπηθώλ Αξρώλ θαη ηνπ Πνιενδνκηθνύ
Σπκβνπιίνπ, ζηα Κεληξηθά Γξαθεία θαη ζην Δπαξρηαθό Γξαθείν Λάξλαθαο ηνπ Τκήκαηνο
Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, ζηελ Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Λάξλαθαο, θαζώο θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ
Πνιενδνκηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη ηνπ Τκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη
Οηθήζεσο κε ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο www.moi.gov.cy/tph/council.nsf,
www.moi.gov.cy θαη www.moi.gov.cy/tph αληίζηνηρα. Σε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ζα αλαξηεζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηηο αλσηέξσ Ηζηνζειίδεο.
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ
Λεπθσζία, 31 Μαΐνπ 2016

