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Πρακτικά 507ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 8/11/2011 
 

 
 
Πρακτικά 507ης

 

 συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του Δήμου στις 8/11/2011 από τις 6:00μμ – 8:45 μμ 

 
Αρ συνεδρίας: 13/2011 
 
 

 
Παρόντες: 

κ.κ    Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος 
Σταύρος Γερολατσίτης, Αντιδήμαρχος 
  
Μαρία Πασχάλη   Στέλλα Σουρμελή 

   Ανδρούλα Αντωνίου   Γεώργιος Χρυσάνθου   
  Βαλεντίνος Πολυκάρπου  Στέλλα Αυλωνίτη 

 Κωνσταντίνος Κούκος   Δημήτρης Τσίγκης   Μέλη   
  Χρίστος Τσίγκης   Παντελάκης Αγκαστινιώτης   Δημοτικού 

 Μαρίνος Αθανασιάδης      Παναγιώτης Ουστάς    Συμβουλίου 
 Μιχαήλ Ιερείδης   Mάριος Ανδρέου    
 Σταύρος Σταυρινίδης   Σωτήρης Λουκαΐδης 
 Ανδρέας Παπαχαραλάμπους  Άθως Αγαπητός    
Ανδρέας Μαϊμάρης     
               
         

 
Απόντες: 

κ.κ   Γεώργιος Αναστασίου 
  Ανδρέας Κωνσταντίνου     
   Μενέλαος Κωμοδίκης   Μέλη 
  Φρόσω Γεωργιάδου  Δημοτικού 
  Άθως Παρισινός   Συμβουλίου 
   Κώστας Σωφρονίου  
 
  
Παρευρισκόμενος:
 

  κ. Α. Λάμπρου, Δημοτικός Γραμματέας 

 
 
507.1 

 

[2.2.1.9/9] Παρουσίαση του ρυθμιστικού σχεδίου του κόμβου στη συμβολή της 
Λεωφ Αρχαγγέλου με τις οδούς  Λευκοθέου και Μακεδονιτίσσης 

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο του κόμβου παρουσίασε και επεξήγησε στο Συμβούλιο ομάδα του Τομέα 
Μελετών του Τμήματος Δημοσίων Έργων αποτελούμενη από τους κ.κ. Χρ. Μαλλούππα, Πρώτη 
Εκτελεστικό Μηχανικό, Γ.Χατζηϊωσήφ, Ανώτερο Εκτελεστικό Μηχανικό, Θρ. Αφάμη, Α. Αυγουστή, 
Ε. Χανδριώτη και Γρ. Θεοδούλου, Εκτελεστικούς Μηχανικούς. 
 
Από την ομάδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων αναφέρθηκε ότι: 
 

(α)   Πρόκειται για ένα από τους πιο σημαντικούς κόμβους που προγραμματίζονται στη περιοχή 
Λευκωσίας γιατί αφενός αποτελεί μια από τις κυριότερες εισόδους στη πρωτεύουσα από τις 
ορεινές περιοχές και άλλες περιοχές της υπαίθρου δυτικά της Λευκωσίας, και αφετέρου 
πρόσφατα έχει ολοκληρωθεί ο σημαντικός αστικός δρόμος της λεωφόρου Αρχαγγέλου, 
δρόμος με σημαντική χωρητικότητα.  
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(β) Ο κόμβος θα βοηθήσει στην κατανομή της κυκλοφοριακής κίνησης,ανατολικά προς 

Στρόβολο μέσω των οδών Μακεδονιτίσσης, Αλεξανδρουπόλεως και λεωφόρου Στροβόλου, 
δυτικά προς Έγκωμη και Άγιο Δομέτιο μέσω της λεωφόρου Λευκοθέου και προς το κέντρο 
της Λευκωσίας μέσω της λεωφόρου Αρχαγγέλου, Προκοπίου και Διγενή Ακρίτα. 

 
(γ) Για την κυκλοφοριακή μελέτη λήφθηκαν υπόψη: 

 Χρονικός ορίζοντας: Μέχρι το 2030 
 Ετήσια αύξηση κυκλοφορίας 3% 
 Αυξημένη χρήση λεωφορείου από 2% σε 10% 
 2000 περίπου διακινήσεις  σε ώρα αιχμής  και 3000 ημερησίως 
 Επιπρόσθετη μελέτη για τη μετακίνηση των κυβερνητικών υπηρεσιών στη κρατική 

έκθεση 
 
Επεξηγήθηκαν στη συνέχεια τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόμβου καθώς και τα χαρακτηριστικά 
των διακινήσεων όπως αυτά σημειώνονται πιο κάτω: 
 
Χαρακτηριστικά ανισόπεδου κόμβου: 

   Ανισόπεδος κόμβος σε δύο επίπεδα και κυκλικός κόμβος με τέσσερις κλάδους, 
διαμέτρου περίπου 100 μέτρων 

   Δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση επί της λεωφόρου Αρχαγγέλου 
   Βύθιση του τμήματος από Λεωφ. Αρχαγγέλου (Α9) προς Λευκωσία συνολικού περίπου 

μήκους 500 μέτρων 
   Έλεγχος των προτεινόμενων αναπτύξεων στην περιοχή που επηρεάζεται από την 

κατασκευή κόμβου 
   Πρόνοιες και προκαταρκτικός σχεδιασμός υπηρεσιών επέκταση του δευτερεύοντος 

δικτύου για να δοθούν προσβάσεις στις αναπτύξεις 
   Σύνδεση με το προτεινόμενο οδικό δίκτυο (δρόμος πρωταρχικής σημασίας που ενώνει 

τις λεωφ. Στροβόλου και Αρχαγγέλου). 
 
Χαρακτηριστικά διακινήσεων: 

   Καταργούνται τα φώτα στην οδό Αλεξίου και η πρόσβαση ανατολικά γίνεται μέσω του 
κυκλικού κόμβου 

   Παραμένει η είσοδος και έξοδος αριστερόστροφα από και προς την οδό Αλεξίου 
   Υπηρεσιακός δρόμος στη λεωφόρο Αρχαγγέλου προς την οδό Μακεδονιτίσσης. 
   Διακίνηση πεζών και ποδηλάτων μέσω υπογείων διαβάσεων στις κατάλληλες θέσεις  
   Επίλυση του προβλήματος της οδού Αγίας Άννης. Κλείνει η έξοδος από τον 

αυτοκινητόδρομο και διευθετείται είσοδος-έξοδος από τη λεωφόρο Λευκοθέου, 
αριστερόστροφα με επαναστροφές στους νέους κυκλικούς κόμβους. 

 
Στη συνέχεια η ομάδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων απάντησε σε ερωτήσεις που έθεσαν τα 
μέλη και αποχώρησε. 
 
Στο σημείο αυτό οι κ.κ. Μ. Αθανασιάδης, Μ.Ανδρέου και Σ. Λουκαΐδης αποχώρησαν από τη 
συνεδρία. 
 
507.2 

 

[12.9.08.43] Αγωγή με αριθμό 7159/07 Χριστόδουλος Χριστοδούλου εναντίον Δήμου 
Στροβόλου 

Με επιστολή του ημερομηνίας 17/10/2011 ο δικηγόρος του Δήμου στην πιο πάνω υπόθεση 
πληροφόρησε το Δήμο ότι έχει εκδοθεί απόφαση υπέρ του ενάγοντος και εναντίον του Δήμου για 
το ποσό των €18.000,00 πλέον €4.042,00 δικηγορικά πλέον 15% ΦΠΑ επι των εξόδων με νόμιμο 
τόκο από 7/10/2011. 
 
Στην επιστολή σημειώνει επίσης ότι τα δικά του έξοδα είναι €3.500,00 πλέον ΦΠΑ. 



3 
________________________________________________________________________________ 

Πρακτικά 507ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 8/11/2011 
 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε: 

(α) να εγκρίνει την διάθεση της αναγκαίας δαπάνης: 
(i)  για την πληρωμή στους ενάγοντες του ποσού των €18.000,00 πλέον τόκους 5.5% από 

7/10/2011 μέχρι εξοφλήσεως 
(ii) για την πληρωμή στους ενάγοντες του ποσού των €4.042,00 έξοδα της αγωγής 

περιλαμβανομένων των εξόδων της απόφασης, πλέον νόμιμο τόκο επ’ αυτού 5.5% το 
χρόνο από 7/10/2011 μέχρι εξοφλήσεως, πλέον 15% ΦΠΑ 

 
(β) να ζητήσει την ψήφιση των εξόδων του δικηγόρου του Δήμου από τον Πρωτοκολλητή. 

 
507.3 
 

Επικύρωση Πρακτικών 

Τα πρακτικά της 502ης

 

 συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28/7/2011 
αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 

Στο σημείο αυτό ο κος Π. Ουστάς αποχώρησε από τη συνεδρία. 
 

 
Θέματα αρμοδιότητας Διαχειριστικής Επιτροπής 

Τα σημείωμα της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερομηνίας 19/9/2011 κοινοποιήθηκε 
στο Συμβούλιο. 
 

507.4 

 

[13.20.456] Αναλογιστική Μελέτη Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων 
των υπαλλήλων του Δήμου 

(Η παρ. 1.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημ. 
19/9/2011 είναι σχετική) 
 
Η αναλογιστική μελέτη παρουσιάστηκε στην πιο πάνω συνεδρία της Διαχειριστικής 
Επιτροπής από τους κ.κ. Μ. Γιαννά και N.Cronje. 
 
Το έλλειμμα του Ταμείου κατά την 31/12/2010 μειώθηκε στα €2.794.000,00 από τα 
€4.207.000,00 που ήταν το έτος 2006. Οι βασικοί λόγοι μείωσης του ελλείμματος, 
οφείλονται στην καταβολή επιπρόσθετων εισφορών από το Δήμο για την περίοδο 
2007-2010 και στην υπόθεση που λήφθηκε για τη θνησιμότητα των μελών του 
Ταμείου. 
 
Με τα πρόσφατα μέτρα που έχουν νομοθετηθεί και αφορούν τη μόνιμη εισφορά των 
μελών ύψους 3% από το έτος 2012 στα Συνταξιοδοτικά Ταμεία και την αύξηση της 
εισφοράς στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών από 0,75% σε 2%, η βιωσιμότητα του 
Ταμείου επηρεάζεται θετικά. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε 
όπως ο Δήμος συνεισφέρει: 
- 17,8% ανά έτος, επι των συντάξιμων απολαβών των μελών 
- επιπρόσθετο ποσοστό 6,6% επι των συντάξιμων απολαβών των μελών για 

απόσβεση του ελλείμματος 
 

507.5 

 

[13.25.2.1] Απαλλαγή Γυμναστικού Συλλόγου Παγκύπρια (Γ.Σ.Π) από την 
καταβολή τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας  

 (Η παρ. 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημ. 
19/9/2011 είναι σχετική). 
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Ο Γυμναστικός Σύλλογος Παγκύπρια με επιστολή του ημερομηνίας 14/9/2006 ζητά 
να απαλλαχθεί από την καταβολή τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας με βάση το άρθρο 75 
(η) του Περί Δήμων Νόμου που προνοεί ότι ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει σε 
αθλητικό σωματείο και αφορά γήπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις ή και οικήματα που 
χρησιμοποιούνται από το σωματείο, απαλλάσσεται από την καταβολή τέλους 
ακίνητης ιδιοκτησίας 
 
Η οφειλή του Γ.Σ.Π. ανέρχεται στο ποσό των €7.442,68 για την περίοδο 2004-2010.  
Για την περίοδο 2002 και 2003 η οφειλή συνολικού ύψους €1.230,19 έχει εξοφληθεί 
γιατί μέχρι τότε δεν ήταν εγγεγραμμένος ως Σωματείο.  
 
Για το πιο πάνω θέμα ο Δήμος εξασφάλισε γνωμάτευση από το Νομικό του 
Σύμβουλο.  Σύμφωνα με τη γνωμάτευση, εάν ο Γ.Σ.Π. ενεγράφη στον ΄Εφορο σαν 
Σωματείο και νοουμένου ότι οι δραστηριότητες του Συλλόγου εξυπηρετούν τους 
σκοπούς του Καταστατικού του, ο σύλλογος θα πρέπει να απαλλαγεί από την 
καταβολή τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας.  
 
Από έρευνα που έγινε από το καταστατικό του Γ.Σ.Π. και το πιστοποιητικό εγγραφής 
σωματείου ημερ. 9/7/2004, διαφαίνεται ότι πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις από 
την ημερομηνία αυτή. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, υιοθέτησε εισήγηση της 
Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να απαλλάξει τον Γυμναστικό Σύλλογο 
Παγκύπρια (ΓΣΠ) από την καταβολή τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας για τα έτη 2004-
2010. 
 
Ο κος Α. Αγαπητός διαφώνησε με την απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου για το 
λόγο ότι δε θεωρεί το Γυμναστικό Σύλλογο “Παγκύπρια”, σωματείο. 
 

Τα σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Προσωπικού ημερομηνίας 19/9/2011 κοινοποιήθηκε 
στο Συμβούλιο. 

Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσωπικού 

 
507.6 
 

[15.24.06/4] Προϋπολογισμός για το έτος 2011/Θέματα Προσωπικού 

 (Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσωπικού ημ. 19/9/2011 
είναι σχετική). 
 
Με αντίγραφο επιστολής του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Διευθυντή του 
Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού, με  ημερομηνία 1/8/2011 το Συμβούλιο 
ενημερώθηκε τα ακόλουθα σε ότι αφορά τις προτάσεις του Δήμου για θέματα 
προσωπικού στους Προϋπολογισμούς του έτους 2011: 

 
 

(α) Τα πιο κάτω αιτήματα δεν θα εξεταστούν στο πλαίσιο του τρέχοντος 
Προϋπολογισμού: 

 
• Μια θέση Πρώτου Γραμματειακού Λειτουργού(κλίμακα Α11(ιι) ). 
• Τρείς θέσεις βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (κλ. Α2-5-7(ιι)) 
• Μια θέση Λογιστικού Λειτουργού 1ης τάξης (κλ. Α8-9(ι)). 
• Μια θέση Λογιστικού Λειτουργού (κλ. Α4-7(ιι)) 
• Τέσσερις  θέσεις Τεχνικού (κλ. Α2-5-7(ιι)) 
• Μια θέση Λειτουργού Περιβάλλοντος (ΚΛ. Α8-10-11) 
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 (β)  Τα πιο κάτω αιτήματα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν: 
 

•  Μετονομασία και μισθολογική αναβάθμιση του κατόχου της θέσης 
Προϊστάμενου Διοικητικής Υπηρεσίας (κλ. Α9-11-12 μέχρι €10.422) 
σε Πρώτο Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας (κλ. Α14).  
Το υπουργείο εισηγείται όπως ο κάτοχος της θέσης μη 
μετονομαστεί, αλλά αναβαθμιστεί στην κλίμακα Α13, κατ’ αναλογία 
των ισχυόντων για τον Προϊστάμενο Οικονομικής Υπηρεσίας, ο 
οποίος ήδη αμείβεται στην κλίμακα Α13 . 

 
•  Mετονομασία και μισθολογική αναβάθμιση του κατόχου της θέσης 

Προϊστάμενου Οικονομικής Υπηρεσίας ( κλίμακα Α13)  σε Δημοτικό 
Ταμία.  
Το Υπουργείο εισηγείται όπως το αίτημα του Δήμου  εξεταστεί σε 
προσωπική βάση όταν ο κάτοχος της θέσης θα πλησιάζει στην 
ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης. 

 
(γ)  Τα πιο κάτω αιτήματα γίνονται αποδεκτά: 
 

•  Μισθοδοτική αναβάθμιση της θέσης Λειτουργού Ασφάλειας από την 
κλίμακα Α5(2η)-Α7-Α8(ι) στην κλίμακα Α8-10-11 

•  Αναβάθμιση του κατόχου της θέσης Επιθεωρητή Κήπων και 
Πρασίνου από την κλίμακα Α9-11-12(ιι)Π στην κλίμακα Α13 
 

Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Προσωπικού και αποφάσισε να 
επιμείνει στις θέσεις του όπως αυτές εκφράζονται στους Προϋπολογισμούς του έτους 
2011 και να ζητήσει την επανεξέταση των αιτημάτων του. 

 
507.7 

 

[15.28.01/9] Έγκριση Σχεδίου Υπηρεσίας Λειτουργού Αθλητικών 
Προγραμμάτων 

(Η παρ. 2  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσωπικού  ημερ. 
19/9/2011 είναι σχετική. Σχετική είναι επίσης η παρ. 502.32 των πρακτικών της 
συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28/7/2011). 
 
Το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Λειτουργού Αθλητικών Προγραμμάτων εγκρίθηκε με 
την υπ’αρ. 502.32/28.7.2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και το Υπουργείο Εσωτερικών 
εισηγήθηκαν τις ακόλουθες αλλαγές στο πιο πάνω Σχέδιο ώστε αυτό να συνάδει με 
τις γενικές αρχές και την  πολιτική που ισχύει για τα σχέδια υπηρεσίας ανάλογων 
θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο κρατικό τομέα: 

 
(α)  Στην παράγραφο 3.1 να διευρυνθούν οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών με 

τη συμπερίληψη και άλλων ειδικοτήτων, οι κάτοχοι των οποίων μπορούν 
να εκτελούν τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης, ώστε να διευρυνθεί ο 
κύκλος των υποψηφίων σύμφωνα με τη γενικά ακολουθούμενη πολιτική. 
Συγκεκριμένα προτείνεται όπως η παρ. 3.1 αναδιατυπωθεί ως 
ακολούθως: 

 Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο 
κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Φυσική Αγωγή, 
Αθλητισμός, Διοίκηση Αθλητισμού. Σημ.: “O όρος πανεπιστημιακό 
δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο’’. 

 



6 
________________________________________________________________________________ 

Πρακτικά 507ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 8/11/2011 
 

(β)  Στην παρ. 3.2 η οποία προβλέπει για πολύ καλή της αγγλικής γλώσσας να 
προστεθεί διαζευκτικά, ή πολύ καλή γνώση της γαλλικής ή της γερμανικής 
γλώσσας για να συνάδει με την ακολουθούμενη, τα τελευταία χρόνια στη 
δημόσια υπηρεσία γενική πολιτική με βάσει την απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου με αρ. 65.428 και ημερ. 9/5/2007. 

 
Το Συμβούλιο έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον Καν 15(1) των Περί Δημοτικής 
Υπηρεσίας Κανονισμών για τον καταρτισμό Σχεδίων Υπηρεσίας λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη οι θέσεις της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του 
Υπουργείου Οικονομικών, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Προσωπικού και 
αποφάσισε να υιοθετήσει τις προτεινόμενες αλλαγές και : 

(α)     να εγκρίνει το νέο σχέδιο υπηρεσίας που προκύπτει, αντίγραφο του οποίου 
επισυνάπτεται ως Παράρτημα “A” στα πρακτικά, 

(β)    να το δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
 

507.8 

 

[8.8.01] Αίτηση της κας Κάτιας Ιακώβου, Τεχνικού για επιχορήγηση των 
σπουδών της για απόκτηση πτυχίου BSc στην Πολιτική Μηχανική 

(Η παρ. 3  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσωπικού ημ. 19/9/2011 
είναι σχετική). 
 
Η κ. Κάτια Ιακώβου ζητά να τύχει επιχορήγησης από το Δήμο για το κόστος 
σπουδών της για απόκτηση πτυχίου στον Κλάδο Πολιτικής Μηχανικής, το κόστος 
του οποίου ανέρχεται στο ποσό των €16.065,00. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις θετικές συστάσεις του Δημοτικού Γραμματέα 
καθώς και την πολιτική που διέπει το χειρισμό των αιτήσεων αυτών, υιοθέτησε 
εισήγηση της Επιτροπής Προσωπικού και αποφάσισε να εγκρίνει την διάθεση ποσού 
ύψους €2.000,00 για κάλυψη μέρους του κόστους των σπουδών της αιτήτριας. 
 
Ποσό ύψους €1.000,00 να δοθεί άμεσα στην αιτήτρια και το υπόλοιπο ανάλογα με 
την πρόοδο των σπουδών της. 
 
Η αιτήτρια να  κληθεί να υπογράψει σχετική συμφωνία με το Δήμο και να αναλάβει 
δεσμεύσεις όπως ήθελε καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με την 
επιστροφή του ποσού της χορηγίας σε περίπτωση αποτυχίας  περάτωσης των 
σπουδών της και σε σχέση με την υποχρεωτική περίοδο  συνέχισης της 
εργοδότησης της στο Δήμο μετά από την απόκτηση του πτυχίου της. 
 

Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημερομηνίας 25/10/2011 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 

Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 

 
507.9 

 

[1.1.04/11] Βράβευση Αθλητών και Σωματείων Στροβόλου/Επιχορήγηση 
Αθλητικών Σωματείων 

(Η παρ. 1  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
ημ. 25/10/2011 είναι σχετική. Σχετική είναι επίσης η παρ. 503.32 των πρακτικών της 
συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 13/9/2011) 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και σε 
συνέχεια της απόφασης του με αρ. 503.32/13.9.2011 αποφάσισε: 
 

(α)  να βραβεύσει τους αθλητές και τα σωματεία Στροβόλου και τις Αθλητικές 
Ομοσπονδίες που περιλαμβάνονται στους καταλόγους που βρίσκονται 
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καταχωρημένοι στις σελίδες 198-208 και 188-196 του φακέλλου με αρ. 
1.1.04/11 

 
(β)  να εγκρίνει τη διάθεση δαπάνης ύψους €21.000,00 για επιχορήγηση των 

σωματείων όπως φαίνεται αναλυτικά στον κατάλογο που επισυνάπτεται 
ως Παράρτημα “B”  στα πρακτικά. 

 

 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας 

Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας ημερομηνίας 
21/9/2011 κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
 

507.10 
 
[19.8.3.2] Δημιουργία Πάρκου Σκύλων 

 (Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και 
Καθαριότητας  ημερ. 21/09/2011 είναι σχετική). 
 
Για τη δημιουργία του πάρκου σκύλων το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της 
Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας και αποφάσισε να εγκρίνει την 
αξιοποίηση του χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Βηθλεέμ και Βουκουρεστίου. 
 
Ο Δημοτικός Γραμματέας υπενθύμισε ότι για το έργο αυτό έχει συμπεριληφθεί 
δεσμευμένη πρόνοια στον Προϋπολογισμό Ανάπτυξης κάτω από το άρθρο 
1011300136 η οποία θα αποδεσμευτεί όταν και εφόσον είναι διαθέσιμες οι 
αναγκαίες πιστώσεις. 

 

 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 

Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων ημερομηνίας 15/09/2011 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 

 
507.11 

 

[11.12.03.05] Ανέγερση αποδυτηρίων στο γήπεδο του Οικισμού 
Εκτοπισθέντων, Στρόβολος ΙΙΙ 

(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 
ημερ. 15/09/2011 είναι σχετική). 
 
Το σημείωμα της πιο πάνω συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο για ενημέρωση. 

 
507.12 

 

[6.31.08] Προτάσεις της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων για τους 
Προϋπολογισμούς του έτους 2012 

(Η παρ. 7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 
ημερομηνίας 15/09/2011 είναι σχετική). 
 
Οι προτάσεις της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων για τους Προϋπολογισμούς 
του έτους 2012 συζητήθηκαν στην 506η

 

 συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που 
έγινε στις 31/10/2011. 

 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Πολιτιστικών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

Το σημείωμα κοινής συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
ημερομηνίας 15/09/2011 κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
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507.13 

 

[5.5.33]  Πρόταση για συμμετοχή του Δήμου Στροβόλου ως  ανάδοχου φορέα 
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» 

 (Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών και 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων ημερ. 21/09/2011 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση των πιο πάνω Επιτροπών και αποφάσισε να 
απορρίψει την πρόταση. 
 

507.14 
 

[13.25.009/2]Έρευνα για Φόρο Δημοτικού Κοιμητηρίου 

Κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη, δύο υπηρεσιακά σημειώματα με ημερ. 
14/09/2011 τα οποία συνοδεύονται με καταλόγους οι οποίοι περιλαμβάνουν 147 συνολικά 
φορολογούμενους (οφειλέτες φόρου Δημοτικού Κοιμητηρίου συνολικού ποσού ύψους €9.883,82) 
οι οποίοι παρόλες τις προσπάθειες της Υπηρεσίας δεν κατέστη δυνατόν να εντοπισθούν. Oι 
σχετικοί κατάλογοι βρίσκονται καταχωρημένοι στις σελ. 41-58 και 60-66 του φακέλλου με αρ. 
13.25.09/2. 
 
Το Συμβούλιο αφού ικανοποιήθηκε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διερεύνησης για τον 
εντοπισμό των φορολογουμένων χωρίς αποτέλεσμα, αποφάσισε να εγκρίνει τη διαγραφή τους. 
 
Ο κ. Π. Αγκαστινιώτης διαφώνησε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
507.15 

 

[6.33.6.2] Αίτημα της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας για διάθεση μέρους των 
κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Μεγάρου για τις ανάγκες διεξαγωγής των 
Δημοτικών εκλογών και των εκλογών για ανάδειξη των νέων Σχολικών Εφορειών 

Με επιστολή της ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2011 η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, ζητά να 
χρησιμοποιήσει μέρος των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Μεγάρου για τις ανάγκες 
διεξαγωγής των Δημοτικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη νέων Σχολικών Εφορειών  

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την διάθεση/ενοικίαση των ζητούμενων χώρων. 
 
507.16 

 

[6.33.1.5.1] Επιχορήγηση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με ποσό 
ύψους €500.000,00 για ανέγερση Βιβλιοθήκης και Πολιτιστικού Κέντρου 

Σχετική με το πιο πάνω θέμα επιστολή της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού με ημερομηνία 21/09/2011 κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο για ενημέρωση. 
 
507.17 

 

[2.2.01.2/10] Διεύρυνση/βελτίωση της Λεωφ Στροβόλου/Απαλλοτρίωση μέρους του 
τεμαχίου με αρ 76, Φ/Σχ 30/5.W.1, τμήμα 7, στην οδό Ευζώνων, ενορία Άγιος 
Βασίλειος στο Στρόβολο, ιδιοκτησία της Εκκλησίας Χρυσελεούσας Στροβόλου 

 Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με 
επιστολή του ημερομηνίας 7/9/2011 πληροφόρησε τον Δήμο ότι μετά από διαβουλεύσεις κατέληξε σε 
προσχέδιο συμφωνίας με την Εκκλησιαστική Επιτροπή και προς τούτο ζητά τις απόψεις του 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Δήμου, προκειμένου να εξασφαλίσει στη συνέχεια και 
γραπτώς τη συγκατάθεση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής. 
 
Η απαλλοτρίωση αφορά μέρος του τεμαχίου 76, Φ/ΣΧ. 30/05w1, Τμήμα 7 της ενορίας Άγιος 
Βασίλειος στο Στρόβολο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο επ’ ονόματι της Εκκλησίας Χρυσελεούσας 
Στροβόλου με αριθμό εγγραφής 7/91. Η έκταση του μέρους του τεμαχίου που επηρεάζεται από την 
σκοπούμενη απαλλοτρίωση ανέρχεται σε 496 Τ.Μ. 
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Η συμφωνία προβλέπει τη δωρεάν παραχώρηση της μισής έκτασης του σκοπούμενου μέρους της 
απαλλοτρίωσης νοουμένου ότι ο δρόμος θα κατασκευαστεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και την 
καταβολή για το υπόλοιπο μέρος, του εφ’ άπαξ ποσού των €100.000,00 ως αποζημίωση για πλήρη 
και τελική διευθέτηση του θέματος. Η εκκλησιαστική Επιτροπή από την πλευρά της, εισηγήθηκε την 
εγγραφή του υπόλοιπου μέρους του ακινήτου, ως οικόπεδο έτοιμο προς ανάπτυξη. 
 
Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας η αναγκαία δαπάνη (καταβολή αποζημίωσης και έξοδα 
κατασκευής οδοστρώματος, υπηρεσιών, πεζοδρομίων, οχετών κτλ) θα κατανεμηθεί με αναλογία 4/5 
το Κράτος και 1/5 ο Δήμος. 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να υιοθετήσει τη συμφωνία με την Εκκλησιαστική Επιτροπή και να εγκρίνει 
τη συμμετοχή του Δήμου στο 1/5 της δαπάνης (καταβολή αποζημίωσης και έξοδα κατασκευής 
οδοστρώματος, υπηρεσιών, πεζοδρομίων, οχετών κ.λπ) 
 
507.18 

 
[13.7.2] Πώληση ηλεκτρικών ανεμιστήρων 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την πώληση, κατά προτεραιότητα στο προσωπικό του 
Δήμου, 55 ηλεκτρικών μεταχειρισμένων ανεμιστήρων τύπου 16’’ Accutek που αγοράστηκαν για τις 
ανάγκες των γραφείων μετά το ατύχημα της 11ης

 
 Ιουλίου 2011 στο Μαρί. 

507.19 

 

[13.19.3.12] Έγκριση για επιπρόσθετη δαπάνη σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
άρθρου 66(1) του Περί Δήμων Νόμου 

Το Συμβούλιο με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 66 (ι) του Περί Δήμων Νόμου 
αποφάσισε: 
Κώδικας Προϋπολογισμού: 80702 
Ποσό Πρόνοιας:
 

€20.000,00 

Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €5.000,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 80728 
“Ετοιμασία Μελετών”. 
 
507.20 

 

[7.04.03.290/ ΑΔΧ 103/11] Αίτηση κ. Γρ. Κυριάκου για ανταλλαγή τμήματος του 
τεμαχίου με αρ. 3865, ΦΣ ΧΧΧ6W2 του Συμπλέγματος Η με τμήμα δημόσιου χώρου 
πρασίνου και δρόμου. 

Η αίτηση αφορά ανταλλαγή τμήματος του τεμαχίου με αρ. 3865 ΦΣ ΧΧΧ6W2 του Συμπλέγματος Η 
με τμήμα δημόσιου χώρου πρασίνου και δρόμου (οδός Βάκχου). 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να συστήσει την αιτούμενη ανταλλαγή  με την προϋπόθεση ότι αυτή θα 
γίνει με βάση ίσης αξίας γη και η παραχωρούμενη από τον αιτητή γη θα εγγραφεί ως δημόσιος 
χώρος πρασίνου και θα δεντροφυτευτεί ώστε να δημιουργηθεί συνεχής δεντροστοιχία. 
 
507.21 

 

[20.05.005.047] Μετακίνηση κολώνας οδικού φωτισμού η οποία βρίσκεται  στις 
οδούς Αρσινόης και Γλαύκου (τεμάχιο με αρ. 437 Φ/Σχ ΧΧΙ.54)  

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διάθεση ποσού ύψους €2.397,34 για τη μετακίνηση της 
πιο πάνω κολώνας οδικού φωτισμού. 
 
507.22 

 

[16.4.1.01/2] Αίτημα για έγκριση νέων ονομασιών οδών με ονόματα αγνοουμένων 
και πεσόντων της Τούρκικης εισβολής το 1974 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την συμπερίληψη στον κατάλογο ονομασιών οδών των 
ονομάτων όσων έπεσαν κατά την Τουρκική εισβολή το 1974,των ονομάτων των αγνοουμένων των 
οποίων τα οστά ταυτοποιούνται καθώς και των ονομάτων όσων σκοτώθηκαν από την έκρηξη στο 
Μαρί στις 11 Ιουλίου 2011 
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507.23 

 

[20.5.04.13.1] Επέκταση εναέριου δικτύου της ΑΗΚ για ενίσχυση του οδικού 
φωτισμού στην οδό Νίκου Ξυλούρη 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διάθεση ποσού ύψους €2.147,63 περιλαμβανομένου του 
ΦΠΑ για επέκταση του εναέριου δικτύου της ΑΗΚ για ενίσχυση του οδικού φωτισμού στην οδό Ν. 
Ξυλούρη. 
 
507.24 

 

[20.5.4.2.9] Επέκταση εναέριου δικτύου της ΑΗΚ για ενίσχυση του οδικού 
φωτισμού στην οδό Βαλτετσίου 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διάθεση ποσού ύψους €1.307,85 περιλαμβανομένου του 
ΦΠΑ για επέκταση του εναέριου δικτύου της ΑΗΚ για ενίσχυση του οδικού φωτισμού στην οδό 
Βαλτετσίου. 
 
507.25 

 

[14.3.08.1] Τέλη/Δικαιώματα για την ενοικίαση δημοτικών χώρων στο Δημοτικό 
Μέγαρο και στο Πάρκο Ακρόπολης 

Το Συμβούλιο αποφάσισε την επαναφορά του θέματος σε προσεχή του συνεδρία 
 
 

507.26 
 

[13.12.3/6] Επιδιόρθωση ζημιάς σε κολώνα οδικού φωτισμού  

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διάθεση ποσού ύψους €707,73 για την επιδιόρθωση ζημιάς 
που προκλήθηκε στη κολώνα οδικού φωτισμού με αρ. 21/2 συνεπεία τροχαίου δυστυχήματος που 
έγινε στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στις 20/8/2008. 
 
507.27 

 

[13.12.13] Καταβολή δαπανών στο Δήμο Λευκωσίας για επιδιόρθωση ζημιών σε 
φώτα τροχαίας μετά από τροχαία δυστυχήματα 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την διάθεση δαπάνης ύψους €10.145,17 για την 
επιδιόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν σε φώτα τροχαίας συνεπεία τροχαίων δυστυχημάτων 
όπως περιγράφεται στον πίνακα που ακλουθεί. 
 

Α/Α Χρεωστικό Δελτίο Συμβολή Ποσό € 
1 1371213 Λεωφ. Λεμεσού-Λεωφ. ΡΙΚ  1.222,57 
2 1342750 Λεωφ. Αθαλάσσας-Λεωφ. Ακροπόλεως  1.083,47 
3 1312917 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού-Λεωφ.Ι.Χρ. 

Χ’’Ιωσηφ-οδός Δ. Βικέλα 
 4.347,25 

4 1312916 Λεωφ. Αρχαγγέλου-Οδός Αλεξίου Α’  1.012,97 
5 1312915 Λεωφ. Στροβόλου-Λεωφ. Αρχιεπισκόπου 

Κυπριανού 
 1.669,01 

6 1305604 Οδός Βυζαντίου-οδός Προδρόμου     809,90 
  Σύνολο 10.145,17 
 

507.28 
 

[15.30.01.03] Αίτημα για διαγραφή της εξώδικης καταγγελίας με αρ. 09-000917  

Σχετική έκθεση της Υπηρεσίας σε σχέση με την πιο πάνω εξώδικη καταγγελία κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη. 

 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η καταγγελία, 
αποφάσισε να εγκρίνει τη διαγραφή της. 
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507.29 

 

[1.2.1]  Αίτημα για παραχώρηση άδειας για λειτουργία προσωρινής καντίνας στο 
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα. 
 
507.30 

 

[11.16.3.2] Καλυπτική έγκριση για καταβολή ποσού €200,00 στο Παγκύπριο 
έρανο του Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση για την καταβολή ποσού ύψους €200,00 
στο Παγκύπριο έρανο του Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων. 
 
507.31 

 

[13.25.8/9] Αίτημα της εταιρείας Παπαδόπουλος και Σχοινής Παραγωγές Λτδ για 
απαλλαγή από την καταβολή τέλους θεάματος για την συναυλία αφιερωμένη στα 
100 χρόνια από το θάνατο του Οδυσσέα Ελύτη 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα. 
 
507.32 

 
[19.3.6/14] Ακινητοποιημένα οχήματα ή/και άλλα αντικείμενα 

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, τα οχήματα καθώς και τα άλλα αντικείμενα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που βρίσκεται καταχωρημένος στις σελ. 163-169 του φακέλου με 
αρ. 19.3.006/14, παραμένουν εγκαταλειμμένα σε ανοικτούς δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους για 
περίοδο μεγαλύτερη από τρείς εβδομάδες. Αντίγραφο της έκθεσης κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να κηρύξει τα πιο πάνω οχήματα και αντικείμενα ως  εγκαταλειμμένα και να 
θέσει σε εφαρμογή τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 92Α  του Περί Δήμων Νόμου, 
όπως έχει τροποποιηθεί με το Νόμο 153 (Ι) 2007, με στόχο τη συλλογή και διάθεσή τους. 
 
507.33 

 

[21.19.01.2] Πρόσκληση Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για υποβολή προτάσεων 
για το πρόγραμμα Επιδότησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δέχονται προτάσεις για την υλοποίηση Προγραμμάτων στο 
πλαίσιο του Έργου «Εργασιακή και Κοινωνική Ενεργοποίηση Ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες 
Ομάδες μέσω της ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων και άλλων Δραστηριοτήτων». Το Έργο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 
Το πρόγραμμα Επιδότησης ΑΤΑ ή συμπράξεων ΑΤΑ και ΜΚΟ για Ανάπτυξη Κοινωνικών 
Προγραμμάτων στον δρόμο θα υλοποιηθεί μέσω Προγραμμάτων ΑΤΑ ή συμπράξεων ΑΤΑ ή 
συμπράξεων ΑΤΑ και ΜΚΟ.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την υποβολή αίτησης για το έργο “Εργασιακή και κοινωνική 
ενεργοποίηση ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες μέσω της ανάδειξης κοινωνικών 
δεξιοτήτων και άλλων δραστηριοτήτων” και υπεύθυνα και ενυπόγραφα δηλώνει ότι: 

 
 (α)  Όλα τα στοιχεία στην αίτηση είναι ακριβή και ορθά. 
 

(β)  Γνωρίζει τις πρόνοιες της πρόσκλησης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για το Έργο 
«Εργασιακή και Κοινωνική Ενεργοποίηση Ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες 
μέσω της ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων και άλλων Δραστηριοτήτων». 

 
(γ)  Αν εγκριθεί οποιαδήποτε χορηγία με βάση τα στοιχεία της αίτησης και τις πρόνοιες του 

συγκεκριμένου Έργου, 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 υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό 



12 
________________________________________________________________________________ 

Πρακτικά 507ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 8/11/2011 
 

της χορηγίας ή μέρος τούτου, όπως θα υποδείξει η Διευθύντρια των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας. 

 
(δ)    Εξουσιοδοτεί τον κ. Ανδρέα Λάμπρου, Δημοτικό Γραμματέα να ενεργεί ως εκπρόσωπος 

της Αρχής. 
 

Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ημερομηνίας 6/10/2011 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 

Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων 

 
507.34 

 

[13.20.25, 14.2.2.01] Χριστουγεννιάτικη δεξίωση Προσωπικού/Εκδήλωση προς 
τιμήν αποχωρούντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 

(Οι παρ. 2 και 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων 
ημερομηνίας 6/10/2011 είναι σχετικές) 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και 
αποφάσισε όπως η χριστουγεννιάτικη δεξίωση  για το προσωπικό του Δήμου 
πραγματοποιηθεί στις 13 Ιανουαρίου 2012 σε αίθουσα δεξιώσεων. Για το σκοπό 
αυτό να ζητηθούν προσφορές. 
 
Περαιτέρω αποφάσισε όπως στο πλαίσιο της πιο πάνω εκδήλωσης: 

- επιδοθεί αναμνηστική πλακέτα σε όλα τα μέλη του απερχόμενου Δημοτικού 
Συμβουλίου 

- δοθεί αναμνηστικό δώρο στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν θα 
επανεκλεγούν. 
 

507.35 

 

[11.4.04/ΙΙΙ] Μνημόσυνο θανόντων, Δημάρχου και μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου 

(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων 
ημερομηνίας  6/10/2011 είναι σχετική) 
 
Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων στην πιο πάνω συνεδρία της αποφάσισε να 
εισηγηθεί στο Συμβούλιο τη διοργάνωση του μνημόσυνου την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 
2011 στον Ιερό Ναό Αγίας  Σοφίας. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε την μη πραγματοποίηση του μνημόσυνου. 

 
 
Δήμαρχος 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
 της Δημοκρατίας 
 
ΚΠ’’Γ/ΜΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

 
ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:
 

 (Θέση Πρώτου Διορισμού) 

1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: 
 
Α8: €17946,€18823,€19700,€20577,€21454,€22331,€23208,€24085,€24962,€25839,€26716,€27593. 
Α10 

Α11: €29684,€30885,€32086,€33287,€34488,€35689,€36890,€38091,€39292. 
: €25112,€26313,€27514,€28715,€29916,€31117,€32318,€33519,€34720. 

 
 
2.   Καθήκοντα και ευθύνες: 
 
2.1 Εκτελεί καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και 

θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο τοποθετείται. 
 
2.2 Διεξάγει έρευνες, μελέτες, συλλέγει και αναλύει τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες και 

ετοιμάζει εισηγητικά σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά. 
 
2.3 Αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων 

και την υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων, την προβολή τους καθώς και την οικονομική 
διαχείριση τους. 

 
2.4 Φροντίζει για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων, εφαρμόζει την σχετική 

Νομοθεσία και Κανονισμούς και διεξάγει την σχετική αλληλογραφία. 
 
2.5 Φροντίζει για προώθηση του μαζικού αθλητισμού στο Στρόβολο και τη δημιουργία και 

λειτουργία Αθλητικών Ομίλων και Ακαδημιών Αθλητισμού. 
 
2.6 Φροντίζει για την οργάνωση, την αποτελεσματική διαχείριση και σωστή λειτουργία των 

Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου. 
 
2.7 Δέχεται κοινό και φροντίζει για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του σε ότι αφορά 

παράπονα, καταγγελίες, προβλήματα, αιτήσεις και υποβάλλει εκθέσεις και εισηγήσεις προς 
την προϊσταμένη Αρχή. 

 
2.8  Εποπτεύει και ελέγχει κατώτερο προσωπικό αν του ανατεθεί. 
 
2.9 Τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικών Επιτροπών και άλλων συσκέψεων, διεκπεραιώνει 

τις αποφάσεις που λαμβάνονται και διεξάγει την συνεπαγόμενη αλληλογραφία. 
 
2.10 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν. 
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3.   Απαιτούμενα προσόντα: 
 
3.1 Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή 

συνδυασμό των θεμάτων αυτών: 
  
 Φυσική Αγωγή, Αθλητισμός, Διοίκηση Αθλητισμού, Διαχείριση Αθλητισμού. 
 

(Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο) 
 
3.2  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της 

Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. 
 
3.3  Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, 

υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας. 
 
 
Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης: 
 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 
 
2. Τα απαιτούμενα προσόντα στο 3.1 ανωτέρω και τα καθήκοντα, καθορίζονται κατά τη 

προκήρυξη της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας οι οποίες και θα τεκμηριώνονται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
3. Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, ο/η κάτοχος της θέσης θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης 

και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα της. 
 

4. Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν, θα εργάζονται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της 
υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημοτικής Υπηρεσίας, το σύνολο όμως 
των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει το καθορισμένο αριθμό ωρών την βδομάδα.  

 
5. Οι διοριζόμενοι μετά την έγκριση του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας θα πρέπει να επιτύχουν 

στις εξετάσεις πάνω στον περί Δήμων Νόμο και στους σχετικούς Δημοτικούς Κανονισμούς και 
τον περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμο μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές 
περιόδους από το διορισμό τους. 

 
 

---------------------------------------------------------- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β” 
 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΕΡΓΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2010 – 2011 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

1.  Κεραυνός Στροβόλου                           
 
 
 
 
       €1000,00 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
8 x €1000,00 = 
      €8000,00 
 
 
 
 

2.  ΠΑΕΕΚ Κερύνειας                                

3.  Παρνασσός Στροβόλου                       

4.  ΣΠΕ Στροβόλου                                   

5.  Χαράλαμπος Πεττεμερίδης                  

6.  Εθνικός Άσσιας                                    

7.  Δόξα Στροβόλου                                    

8.  Ηρακλής Γερολάκκου                             

9.  ΑΣΠΙΣ Δασουπόλεως  
 
       €700,00 

 
 
4 x €700,00 = 
      €2800,00 
 

10.  Αθλητικός Σύλλ. Αστέρας Στροβόλου       

11.  Eθνική Σκυλλούρας                                 

12.  Αχαιών Ακτή                   

13.  Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κύπρου          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€600,00    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 x€600,00 = 
        €10.200,00 

14.  (ΑΣ) ΚΝ Ακρόπολης                                 

15.  Άλπατρος ’83                                            

16.  Περικλής Δημητρίου                                 

17.  Πενταδάκτυλος                          

18.  Πανελλήνιος                                             

19.  ΠΑΟΚ Κυθρέας 

20.  Σύλλογος Ερασιτεχνικής Πάλης Λ/σίας 

21.  ΑΥΜΑ                                                    

22.  Ένωση Νέων ΣΠΕ Στροβόλου         

23.  Αθλητικός Σύλλογος Αρχάγγελος 

24.  Σύνδεσμος ΤΑΕ-ΚΒΟ-ΝΤΟ Λευκωσίας 

25.  Ποδηλατικός Όμιλος Λευκωσίας            

26.  Φάρος Ακροπόλεως 

27.  CITY                                                 

28.  Διαγόρας – Ολυμπιακή Γυμναστική  

29.  Παλαίμαχοι Ποδοσφαιριστές Λευκωσίας  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ   €21.000,00 
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