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Πρακτικά 493ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 

 
 του Δήμου στις 8/12/2010  από τις 6:30μμ-7:30μμ. 

 
 
Αρ συνεδρίας: 16/2010 
 
 
 
Παρόντες
 

: 

κ.κ. Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος 
 Σταύρος Γερολατσίτης, Αντιδήμαρχος 
 

Μαρία Πασχάλη  Φρόσω Γεωργιάδου    
Ανδρούλα Αντωνίου Στέλλα Σουρμελή 

 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Στέλλα Αυλωνίτη  Μέλη 
Κωνσταντίνος Κούκος Δημήτρης Τσίγκης Δημοτικού 
Χρίστος Τσίγκης Παντελάκης Αγκαστινιώτης Συμβουλίου 
Μιχαήλ Ιερείδης Σωτήρης Λουκαΐδης         
Ανδρέας Παπαχαραλάμπους  Κώστας Σωφρονίου    
Ανδρέας Μαϊμάρης       
   
   
  
 
  
 

Απόντες
 

: 

κ.κ. Χάρια Παπαγεωργίου     Γιώργος Χρυσάνθου     
 Ανδρέας Κωνσταντίνου      Άθως Παρισινός   Μέλη  

Μαρίνος Αθανασιάδης  Παναγιώτης Ουστάς  Δημοτικού  
Σταύρος Σταυρινίδης  Μάριος Ανδρέου                 Συμβουλίου   
Μενέλαος Κωμοδίκης          Άθως Αγαπητός 
 

     
 
 
     
Παρευρισκόμενος
 

: 

κ.  Α. Λάμπρου, Δημοτικός Γραμματέας 
 
 
 
 
493.1 
 

[21.11.07/III] Σχέδιο επιχορήγησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2011 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν προκηρύξει το Σχέδιο 
Επιχορήγησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2011 το οποίο αφορά ίδρυση, λειτουργία ή 
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επέκταση προγραμμάτων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Η Κρατική Χορηγία 
αφορά περίοδο 12 μηνών ήτοι  από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι τον Δεκέμβριο του  2011.  
 
Το Σχέδιο προνοεί μεταξύ άλλων την επιχορήγηση προτάσεων, οι οποίες αφορούν συμπράξεις 
μεταξύ Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μη κυβερνητικών οργανώσεων.  
 
Ο Λαϊονικός Βρεφονηπιοκομικός Σταθμός και Νηπιαγωγείο Lions έχει υποβάλει   σχετικό αίτημα 
στο Δήμο Στροβόλου για την υποβολή πρότασης σύμπραξης για τη συνέχιση της λειτουργίας του 
προγράμματος «Αυγή». Το πρόγραμμα αφορά την παροχή ημερήσιας φροντίδας, αγωγής και 
εκπαίδευσης βρεφών. 
 
Επίσης το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου» έχει υποβάλει πρόταση 
σύμπραξης στο Δήμο Στροβόλου για τη συνέχιση λειτουργίας  του Εργαστηρίου Δημιουργικής 
Ενασχόλησης «Αριάδνη». Το πρόγραμμα στοχεύει στις οικονομικά αδρανείς γυναίκες της 
περιοχής του Δήμου Στροβόλου, που λόγω της φροντίδας που παρέχουν στα παιδιά τους ηλικίας 
6 έως 12 χρονών, παραμένουν μακριά από την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα παρέχει την 
ευκαιρία σ’ αυτή την ομάδα του γυναικείου δυναμικού να ενταχθεί στην αγορά εργασίας 
παρέχοντας ταυτόχρονα φροντίδα στα παιδιά τους τις εργάσιμες μη σχολικές ώρες. 
 
Το Συμβούλιο μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις και αποφάσισε να τοποθετηθεί ως ακολούθως: 
 

493.1.1 

 

Σύμπραξη με τον Λαϊονικό Βρεφονηπιοκομικό Σταθμό και το Νηπιαγωγείο Lions, 
για συνέχιση του προγράμματος «Αυγή» 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την υποβολή αίτησης για συνέχιση του 
προγράμματος «Αυγή» και υπεύθυνα και ενυπόγραφα δηλώνει ότι: 
 

(α)  Όλα τα στοιχεία στην αίτηση είναι ακριβή και ορθά 
(β) Γνωρίζει τις πρόνοιες του Σχεδίου Επιχορήγησης Αρχών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 
(γ)  Σε περίπτωση που θα εγκριθεί οποιαδήποτε κρατική χορηγία, η Αρχή 

αναλαμβάνει ευθύνη να λειτουργήσει το πρόγραμμα και να διασφαλίσει τη 
συνέχισή του. 

(δ)  Αν εγκριθεί οποιαδήποτε χορηγία με βάση τα στοιχεία της αίτησης και τις 
πρόνοιες του Σχεδίου Επιχορήγησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 
2011, αναλαμβάνει υποχρέωση να την χρησιμοποιήσει για το σκοπό που 
εγκρίθηκε. Σε περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιηθεί, για οποιοδήποτε 
λόγο ή ο σκοπός για τον οποίο δόθηκε διαφοροποιηθεί, αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό της Κρατικής Χορηγίας ή μέρος τούτου, 
όπως θα υποδείξει η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. 

(ε)  Εξουσιοδοτεί την κ. Κάλια Σοφοκλέους να ενεργεί ως εκπρόσωπος της 
Αρχής 

 
493.1.2 

 

Σύμπραξη με το Ιδρύμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου» για συνέχιση 
του προγράμματος «Αριάδνη» 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την υποβολή αίτησης για συνέχιση του 
προγράμματος «Αριάδνη» και υπεύθυνα και ενυπόγραφα δηλώνει ότι: 
 

(α)  Όλα τα στοιχεία στην αίτηση είναι ακριβή και ορθά 
(β) Γνωρίζει τις πρόνοιες του Σχεδίου Επιχορήγησης Αρχών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 
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(γ)  Σε περίπτωση που θα εγκριθεί οποιαδήποτε κρατική χορηγία, η Αρχή 
αναλαμβάνει ευθύνη να λειτουργήσει το πρόγραμμα και να διασφαλίσει τη 
συνέχισή του. 

(δ)  Αν εγκριθεί οποιαδήποτε χορηγία με βάση τα στοιχεία της αίτησης και τις 
πρόνοιες του Σχεδίου Επιχορήγησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 
2011, αναλαμβάνει υποχρέωση να την χρησιμοποιήσει για το σκοπό που 
εγκρίθηκε. Σε περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιηθεί, για οποιοδήποτε 
λόγο ή ο σκοπός για τον οποίο δόθηκε διαφοροποιηθεί, αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό της Κρατικής Χορηγίας ή μέρος τούτου, 
όπως θα υποδείξει η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. 

(ε) Εξουσιοδοτεί  την κ. Μαρία Κορρέ Χαραλάμπους να ενεργεί ως 
εκπρόσωπος της Αρχής 

 
493.2 
 

[6.33.06.02] Λειτουργία ανοικτής αγοράς στο προαύλιο του Δημοτικού Μεγάρου 

Μετά από αίτημα του κ Α Παπαχαραλάμπους, το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα της 
λειτουργίας Ανοικτής Αγοράς στο προαύλιο του Δημοτικού Μεγάρου.   
 
Ο Δήμαρχος έκανε εκτενή ενημέρωση με αναφορά στην επιστολή που είχε ήδη αποστείλει στα 
μέλη για σκοπούς ενημέρωσης.  Επίσης ανέφερε ότι ήδη το πρόσωπο το οποίο ανέλαβε τη 
λειτουργία της Αγοράς έχει αποταθεί στον ίδιο ζητώντας όπως ο Δήμος κοστολογήσει τα έξοδα 
στα οποία υπόκειται για τη λειτουργία της Αγοράς, με σκοπό να πληρώσει το σχετικό αντίτιμο στο 
Δήμο.   
 
Ο κ Α Μαϊμάρης στη συνέχεια ανέφερε ότι το πρόβλημα που εγείρεται δεν είναι κατά πόσον είναι 
ορθό να λειτουργεί ή όχι η Ανοικτή Αγορά στο προαύλιο του Δημαρχείου και ούτε εναντιώνεται στη 
λειτουργία της Αγοράς.  Αυτό όμως που τον ενδιαφέρει είναι κατά πόσον έχουν ακολουθηθεί οι 
θεσμοθετημένες διαδικασίες πριν την παροχή της σχετικής άδειας. Περαιτέρω ανέφερε ότι το 
πρόσωπο αυτό υπενοικιάζει στους πωλητές το χώρο και εισπράττει σχετικό δικαίωμα από την 
ενοικίαση περιουσίας του Δημαρχείου.   
 
Η κα Στ Σουρμελή ανέφερε στη συνέχεια ότι πωλούνται φαγητά και διερωτήθηκε κατά πόσον 
γίνεται οποιοσδήποτε έλεγχος.   
 
Ο κ Χρ. Τσίγκης ακολούθως ανέφερε ότι ως θεσμός είναι πάρα πολύ καλός και φαίνεται ότι 
προσδίδει μια άλλη εικόνα στο χώρο ο οποίος μέχρι σήμερα παρέμενε κενός και αναξιοποίητος.  
Συμφώνησε ταυτόχρονα με τον κ Α. Μαϊμάρη ότι θα ήταν πιο σωστό το όλο θέμα να συζητείτο 
προηγουμένως στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.   
 
Τέλος ο κ Σ. Λουκαΐδης ανέφερε ότι η λειτουργία της Ανοικτής Αγοράς, κατά την άποψή του, είναι 
κάτι το καλό όμως θα πρέπει να φροντίσουμε όλοι να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εμπνέει 
σεβασμό και εμπιστοσύνη στο κοινό.   
 
Κλείνοντας τη συζήτηση ο Δήμαρχος ανέφερε ότι με τη λειτουργία της Αγοράς δόθηκε ζωή στο 
χώρο, είναι ένας θεσμός που λειτουργεί σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και ότι πολύ σύντομα θα 
διευθετηθεί το θέμα της πληρωμής των εξόδων που ο Δήμος επωμίζεται για τη λειτουργία της 
Αγοράς. Κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να διαχωρίσει την περίπτωση αυτή από οποιαδήποτε 
άλλη συμβατική πράξη γιατί πρόκειται για εξαιρετική πρόταση για την οποία ενημερώθηκε αμέσως 
με σχετική επιστολή. Η απόφαση κρίνεται από το αποτέλεσμα και εάν από το κατά πόσο υπήρξαν 
αρνητικές συνέπειες για το Δήμο. Στην περίπτωση αυτή όλα είναι κατά γενική ομολογία θετικά. 
 
Ζήτησε από τους συμβούλους που εξέφρασαν επιφυλάξεις και υπέβαλαν ερωτηματικά εάν θέλουν 
να κλείσει η αγορά να το πουν καθαρά. 
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Τέλος σε ότι αφορά την πώληση των φαγητών, ανέφερε ότι έδωσε οδηγίες στην Υγειονομική 
Υπηρεσία του Δήμου να διεξαγάγει τους αναγκαίους ελέγχους. 
 
 Δεν υπήρξε οποιαδήποτε περαιτέρω αρνητική τοποθέτηση. 
 
493.3 [11.04.004/III]

 

 Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως η κηδεία του Κυριάκου Ζηντίλη, πρώην 
Κοινοτάρχη της ενορίας Αγίου Βασιλείου, που απεβίωσε στις 5/12/2010, γίνει με δαπάνη του 
Δήμου. 

 

Δήμαρχος  
 
 
Κοιν
  της Δημοκρατίας 

:  Γενικό Ελεγκτή  

 
 
 
ΚΠ’’Γ/ΜΕ 
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