
 

 
 
 
UΠρακτικά 533UPU

ης
UPU συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 

του Δήμου στις 27/11/2013 από τις 6.30μμ – 8.30μμ 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 11/2013 
 
UΠαρόντεςU: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
κ.  Ανδρέας Μαϊμάρης, Αντιδήμαρχος  
     
κ.κ. Σταύρος Γερολατσίτης Μάρκος Κληρίδης  
 Ανδρούλα Αντωνίου Ανδρέας Παπαχαραλάμπους  
 Μαρία Πασχάλη Φρόσω Γεωργιάδου  
 Θωμάς Βασιλείου Δημήτρης Τσίγκης       Μέλη 
 Γεώργιος Αναστασίου Στέλλα Αυλωνίτη       Δημοτικού 
 Στέλιος Γεωργίου Αντώνης Μηχανικός       Συμβουλίου 
 Σταύρος Σταυρινίδης Έλλη Σολομωνίδου  
 Μιχαήλ Ιερείδης Κώστας Σωφρονίου  
 Στέλλα Σουρμελή Παναγιώτης Μανώλη  
    
UΑπόντες: 
 
κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης Γεώργιος Χρυσάνθου           
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Φάνος Κουρουφέξης 
 Μιχάλης Δαμιανός Σωτήρης Λουκαΐδης 
 Μάριος Χατζηβασιλείου  
   

 

Μέλη 
Δημοτικού 
Συμβουλίου 

                                     
         

UΠαρευρισκόμενος:U  κ. Α. Λάμπρου, Δημοτικός Γραμματέας 
 
       
 
 
533.1 [U13.20.268/2]  Αίτημα της εταιρείας Cavespark Ltd για μείωση του ενοικίου του 

καφεστιατορίου του Πάρκου Ακροπόλεως 
 
Με επιστολή ημερ. 17/10/2013 οι δικηγόροι Ε. Νεοφύτου και Συνεταίροι ζητούν εκ μέρους της 
εταιρείας Cavespark Ltd, ενοικιάστριας του καφεστιατορίου στο Πάρκο Ακροπόλεως, μείωση του 
ενοικίου λόγω σοβαρής, όπως αναφέρουν,  μείωσης του κύκλου εργασιών του καφεστιατορίου 
συνεπεία της οικονομικής κρίσης.  
 
Το μηνιαίο ενοίκιο για το καφεστιατόριο ανέρχεται σε €2.135,75 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
ενώ οι μέχρι σήμερα οφειλές της εταιρείας ανέρχονται σε €8.543,00, για την περίοδο Αυγούστου-
Νοεμβρίου 2013 και σε €5.855,12 που αφορά τέλη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για την 
περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2012. 
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Το Συμβούλιο αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα και να καλέσει την εταιρεία να καταβάλει στο 
Δήμο τις οφειλές της εντός ενός μηνός και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το θέμα να επανέλθει 
ενώπιον του στη λήξη της ως άνω προθεσμίας.  
 
 
533.2 U[9.4.02/9]  Οφειλές τελών ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων 
 
 
(Η παράγραφος 525.35 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 26/3/2013 
είναι σχετική).  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμό 525.35/26.3.2013 απόφαση του ενέκρινε την 
παραχώρηση σειράς ελαφρύνσεων/μειώσεων προς τις διαφημιστικές εταιρείες σε ότι αφορά τα 
τέλη ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων.  Συγκεκριμένα αποφάσισε να καλέσει τις διαφημιστικές 
εταιρείες να καταβάλουν στο Δήμο όλα τα οφειλόμενα τέλη μέχρι και το έτος 2009 
συμπεριλαμβανομένου παρέχοντας μείωση ποσοστού ύψους 20% επί των οφειλόμενων τελών 
των ετών 2010, 2011 και 2012 με την προϋπόθεση ότι αυτά θα καταβληθούν εντός έξι μηνών.  
 
Ο Δημοτικός Γραμματέας ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι εκτός από μία μόνο εταιρεία οι υπόλοιπες 
εταιρείες μέχρι σήμερα δεν έχουν ανταποκριθεί και ότι το χρονικό περιθώριο που έχει καθορίσει το 
Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκπνεύσει.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον όλων των εταιρειών 
που δεν έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα τις οφειλές τους.  
 
 
533.3 [U13.25.008.003/10]  Οφειλές Τέλους Θεάματος της εταιρείας D.J. Karapatakis & 

Sons Ltd 
 
Για τη συζήτηση του θέματος κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο: 
 
 (α) πίνακας σύμφωνα με τον οποίο οι οφειλές τέλους θεάματος, της εταιρείας για τα έτη 

2002-2005 ανέρχονται σε €1,392,778.80 όπως αναλύεται πιο κάτω. 
 
  Πίνακας 

 2002-2003 2004 2005 Ολικά  

 (€) (€) (€) (€) 
Αρχικό ποσό 453.894,64 150.600,55 226.531,04 831.026,23 

Επιβάρυνση 10% U45.389,46 U15.060,06 U22.653,10 U83.102,62 

Ολικό αρχικό ποσό  U499.284,10 U165.660,61 U249.184,14 914.128,85 

Τόκοι (μέχρι 
30/11/2013) 

U301.701,40 U74.477,86 U102.470,70 478.649,95 

Ολικό οφειλόμενο ποσό 800.985,50 240.138,47 351.654,84 1.392.778,80 
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 * Το ποσό των τόκων έχει υπολογιστεί μέχρι 30/11/2013. 
 * Στα πιο πάνω ποσά δεν έχουν υπολογιστεί  οποιαδήποτε Δικηγορικά έξοδα. 
 
 (β)  πίνακας στον οποίο αναλύεται πρόταση της εταιρείας για εξόφληση της οφειλής της δια 

της  καταβολής μηνιαίων δόσεων όπως φαίνεται πιο κάτω: 
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Πίνακας 
Έτος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μαϊος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ολικά 

2014 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 90.000,00 

2015 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 90.000,00 

2016 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 120.000,00 

2017 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 120.000,00 

2018 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 150.000,00 

2019 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 150.000,00 

2020 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 18.129,00 U194.129,00 

             914.129,00 

Σημειώσεις: 
1. Ο πιο πάνω υπολογισμός δεν περιλαμβάνει τόκους και δικηγορικά έξοδα. 
2. Το οφειλόμενο ποσό των τόκων (μέχρι 30/11/2013) ανέρχεται σε €478.649,95. 

 Αν κατανεμηθεί η καταβολή του σε ίσες μηνιαίες δόσεις και να εξοφληθεί το 2020 το επιπλέον μηνιαίο ποσό ανέρχεται σε €5.698,21. 
3. Το ποσό των δικηγορικών εξόδων αναμένεται να ανέλθει σε €30.000,00 περίπου.
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Ο Δημοτικός Γραμματέας πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι ο Δήμος με αίτηση (ex-parte) ενώπιον 
του δικαστηρίου έχει εξασφαλίσει σήμερα, 27/11/2013, διάταγμα του δικαστηρίου σύμφωνα με το 
οποίο δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας και ότι το δικαστήριο όρισε την 3P

η
P 

Δεκεμβρίου 2013 ως την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης. 
 
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι μετά την πιο πάνω εξέλιξη ο κος Δ. Καραπατάκης είχε 
τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του στο πλαίσιο της οποίας δήλωσε ότι λόγω της δεινής οικονομικής 
κατάστασης που επικρατεί δεν θα είναι σε θέση, τουλάχιστο για τα δύο επόμενα έτη, να 
διαφοροποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο την πρόταση του και ότι η σημερινή εξέλιξη με την έκδοση 
του διατάγματος η εταιρεία του οδηγείται στην καταστροφή.  
 
Το Συμβούλιο ύστερα από εκτενή συζήτηση αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο να 
συναντηθεί  και να ζητήσει από τον κ. Δ. Καραπατάκη να υποβάλει αναθεωρημένη πρόταση η 
οποία να περιλαμβάνει την καταβολή δια μιας ενός σημαντικού ποσού της οφειλής και εξόφληση 
του υπολοίπου δια της καταβολής μηνιαίων δόσεων με την πρόθεση ότι: 
 

 (α)  Ο υπολογισμός του τελικού ποσού της οφειλής της εταιρείας θα συμπεριλαμβάνει τους 
τόκους και τα δικηγορικά έξοδα 

 
 (β)  στον διακανονισμό που θα συμφωνηθεί θα περιληφθούν όλες οι αναγκαίες ασφαλιστικές 

δικλίδες για είσπραξη ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού.  
 
 
UΘέματα αρμοδιότητας Διαχειριστικής Επιτροπής 
 
  
 533.4 U[9.4.010.001/2]  Αίτημα του κ. Ρολάνδου Λοϊζου για μείωση των τελών 

των διαφημιστικών πινακίδων που προνοεί το συμβόλαιο που έχει 
συναφθεί μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας F. V. Panel Advertising 
LtdU  

 
(Η παρ. 9.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 27/11/2013 είναι σχετική).  

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε όπως το αίτημα τύχει του ιδίου χειρισμού με τις περιπτώσεις των 
εταιρειών που έχουν διαφημιστικές πινακίδες σε ιδιωτικούς χώρους 
σύμφωνα με την απόφαση του με αρ. 525.35 ημερ. 26/3/2013, ήτοι: 

 
- Για τις οφειλές του 2012, να παρασχεθεί μείωση ύψους 20% νοουμένου 

ότι θα εξοφληθούν εντός περιόδου έξι μηνών. 
 

- Για τις οφειλές του 2013, να παρασχεθεί μείωση ύψους 40% νοουμένου 
ότι θα εξοφληθούν μέχρι 31/12/2013. 

 
 
533.5 U[13.25.4/7]  Τέλη αποκομιδής σκυβάλων νομικών προσώπων για το έτος 2013 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει αύξηση ποσοστού ύψους 5% στα τέλη αποκομιδής 
σκυβάλων νομικών προσώπων για το έτος 2013 ήτοι από €138,00 ανά σκυβαλοκιβώτιον 
(container) σε €145,00.  
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533.6  U[13.25.4/7  Τέλος σκυβάλων οικιστικών υποστατικών για το έτος 2013 
 U13.25.5/4] Τέλος σκυβάλων, Επαγγελματικής Άδειας και Άδειας Διατήρησης 

Επαγγελματικών Υποστατικών για το έτος 2013 
 
Ο φορολογικός κατάλογος του τέλους σκυβάλων των οικιστικών υποστατικών της περιοχής 
Στροβόλου, για το έτος 2013 με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 530.15 
ημερ. 30/7/2013 ανήλθε σε €2.737.355,00. 
 
Ο φορολογικός κατάλογος του τέλους σκυβάλων, της επαγγελματικής άδειας και άδειας 
διατήρησης των επαγγελματικών υποστατικών της περιοχής Στροβόλου, για το έτος 2013 ανήλθε 
σε €2.137.915,00 ως ακολούθως: 
 
- Τέλος σκυβάλων επαγγελματικών υποστατικών   €1.085.885,00 
- Τέλος επαγγελματικής άδειας          €890.408,00 
- Άδεια διατήρησης επαγγελματικών υποστατικών      €161.622,00 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τους πιο πάνω φορολογικούς καταλόγους.  
 
Στο σημείο αυτό ο κ. Στ. Γεωργίου αποχώρησε από την αίθουσα και εισήλθαν οι κ.κ. Α. Μηχανικός 
και Μ. Ιερείδης.  
 
 
533.7 U[13.25.08.07/4] Οφειλόμενος φόρος θεάματος Κυπριακού Οργανισμού          

Αθλητισμού.   Απόφαση Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στην αγωγή του 
Δήμου Στροβόλου, με αριθμό 2854/10, εναντίον του Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού 

 
(Η παράγραφος 523.9 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 21/1/13 είναι 
σχετική). 
 
Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου στην πιο πάνω αγωγή, ο Κυπριακός Οργανισμός 
Αθλητισμού πρέπει να καταβάλει  στο Δήμο το ποσό των €893.923,00 το οποίο αφορά φόρο 
θεάματος που οφείλει ο ΚΟΑ στο Δήμο χωρίς μέχρι σήμερα να προβεί στην αποπληρωμή του. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 523.9/21.1.13 απόφαση του ενέκρινε τη λήψη όλων των 
αναγκαίων μέτρων για δέσμευση της κρατικής χορηγίας προς τον ΚΟΑ για να μπορέσει ο Δήμος 
να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό. 
 
Ο Δημοτικός Γραμματέας με σχετικό του σημείωμα πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι: 
 
(α) από πλευράς της Υπηρεσίας έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα με στόχο την υλοποίηση 

της ως άνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς ωστόσο να υπάρξει αποτέλεσμα 
 
(β)  το θέμα παραπέμφθηκε από τη Γενική Εισαγγελία στο Υπουργείο Οικονομικών και από εκεί 

στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, υπό την εποπτεία του οποίου λειτουργεί ο ΚΟΑ, 
και στον ΚΟΑ. 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο να επιδιώξει συνάντηση και να θέσει το 
θέμα στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.  
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UΘέματα αρμοδιότητας Ειδικής Επιτροπής για αναθεώρηση των τελών ενοικίασης του 
Δημοτικού Θεάτρου 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Ειδικής Επιτροπής ημερ. 9/10/2013 κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο.  
 
 533.8 U[17.1.3.4/19]  Αναθεώρηση τελών ενοικίασης του Δημοτικού Θεάτρου 
 

(Η παράγραφος 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Ειδικής Επιτροπής για 
αναθεώρηση των τελών της ενοικίασης του Δημοτικού Θεάτρου ημερ. 
9/10/13 είναι σχετική). 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής για την 
αναθεώρηση των τελών της ενοικίασης του Δημοτικού Θεάτρου και 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εγκρίνει μείωση των ενοικίων στις 
περιπτώσεις των Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και των 
Ιδιωτικών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης από  €1.750,00 και €1.500,00 
που ισχύουν σήμερα σε €1.250,00.  Επίσης καταργείται η μείωση που 
παρεχόταν μέχρι σήμερα του 20% σε περίπτωση που υπήρχε δεύτερη 
συνεχιζόμενη εκδήλωση από τον ίδιο διοργανωτή για τις δύο αυτές 
κατηγορίες.  

 
Τα μέλη της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ διαφώνησαν με την απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  

 
 
 533.9 U[17.1.3.4/19]  Αιτήματα για μείωση του ενοικίου ή και δωρεάν 

παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου για εκδηλώσεις της περιόδου 
2013-2014 

 
(Η παράγραφος 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Ειδικής Επιτροπής για 
την αναθεώρηση των τελών ενοικίασης του Δημοτικού Θεάτρου ημερ. 
9/10/13 είναι σχετική).  

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής για την 
αναθεώρηση των τελών ενοικίασης του Δημοτικού Θεάτρου και αποφάσισε: 

 
   (α) να απορρίψει τα ακόλουθα αιτήματα: 
 
   - Αίτημα του Ιδιωτικού Σχολείου “Ολύμπιον” για μείωση του ενοικίου 

για την εκδήλωση του που θα γίνει στις 4/12/13 από €1.750,00 σε 
€1.000,00.  

 
-  Αίτημα του Ιδιωτικού Σχολείου Grammar School για παραχώρηση 

συνολικής μείωσης €5.417,00 για τις εκδηλώσεις του έτους 2013. 
 
    - Αίτημα του Προσφυγικού Λαογραφικού Ομίλου Σιακαλλή “Οι 

αδούλωτοι” για δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου 
από τις 27/1/2014 – 29/1/2014 καθώς και αίτημα του “The Dance 
Central” για μείωση του ενοικίου κατά €500,00.  

 
  (β) να ταχθεί θετικά στην πρόταση της Υπηρεσίας σε ότι αφορά τις 

εκδηλώσεις της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου η οποία 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
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  -  Προϋπόθεση για 25 παραστάσεις ετήσια για περίοδο 5 χρόνων 
 -  Ενοίκιο - €1.400,00 ανά παράσταση (€35.000,00) 
 -  Το κόστος αγοράς βάθρων-ηχητικού τοίχου θα αναλάβει ο Δήμος 

(€17.000,00) 
 -  Τα εργατικά για το στήσιμο και απομάκρυνση των βάθρων και 

τοίχου θα χρεώνονται από το Δήμο στη Συμφωνική Ορχήστρα 
Κύπρου 

 -  Το κόστος ενοικίασης βάθρων χορωδίας να αναλάβει η Κρατική 
Ορχήστρα Κύπρου (€1.200 Χ 10 = 12.000,00).  

 
 
 533.10 U[17.1.3.4/19]  Διενέργεια επαφών με καλλιτεχνικούς πράκτορες στην 

Κύπρο για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, προσφέροντας ειδικές 
τιμές σε περιόδους όπου  είναι διαθέσιμο  το Δημοτικό  Θέατρο  

 
(Η παράγραφος 3 της συνεδρίας της Ειδικής Επιτροπής για την 
αναθεώρηση των τελών ενοικίασης του Δημοτικού Θεάτρου ημερ. 9/10/13 
είναι σχετική).  

 
Αναφέρθηκε ότι έγιναν ορισμένες επαφές και ότι το θέμα θα επανέλθει στο 
Συμβούλιο μόλις υπάρξουν αποτελέσματα από τι επαφές αυτές.  

 
 
 533.11 U[17.12.3.4/19]  Αιτήματα για μείωση των τελών ενοικίασης δημοτικών 

υποστατικών  
 

(Η παράγραφος 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Ειδικής Επιτροπής για 
την αναθεώρηση των τελών ενοικίασης του Δημοτικού Θεάτρου ημερ. 
9/10/13 είναι σχετική).  

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει γνωμάτευση από το Νομικό Σύμβουλο 
του Δήμου κατά πόσο παρέχεται στο Δήμο η δυνατότητα για την παροχή 
μειώσεων στα ενοίκια δημοτικών χώρων των οποίων η ενοικίαση έγινε αφού 
προηγήθηκε δημόσιος διαγωνισμός.  

 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε όπως σε περίπτωση που η απάντηση 
του Νομικού Συμβούλου είναι θετική, προχωρήσει στην παραχώρηση 
μείωσης στα ενοίκια των κυλικείων του Δημοτικού Μεγάρου-Θεάτρου και 
των περιπτέρων στα πάρκα Αγίου Δημητρίου και Τ. Ζεμπύλα κατά ποσοστό 
ύψους 30% από την ημερομηνία της γνωμάτευσης νοουμένου ότι θα 
εξοφλήσουν πλήρως όλες τις οφειλές του μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2013. 

 
 
UΘέματα αρμοδιότητας Ειδικής Επιτροπής Λαϊκής Αγοράς 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Ειδικής Επιτροπής της Λαϊκής Αγοράς ημερ. 23/9/13 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο.  
 
 533.12 U[9.14.001/4]U  UΕφαρμογή της Νομοθεσίας που ρυθμίζει τη λειτουργία 

των Λαϊκών Αγορών για τη διάθεση γεωργοκτηνοτροφικών 
προϊόντων από παραγωγούς 

 
Ο Δημοτικός Γραμματέας ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι για την αντιμετώπιση 
των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούνται από τη σχετική πρόνοια 
της νομοθεσίας που επιτρέπει τη συμμετοχή στις Λαϊκές Αγορές μόνο σε 
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παραγωγούς, η Ένωση Δήμων έχει προτείνει τη σύγκλιση διαδημοτικής 
σύσκεψης για εξέταση του θέματος.  

 
Ο Δήμαρχος πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι από τις επαφές που είχε 
αρχικά με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και στη συνέχεια με 
τη Γενική Διευθύντρια του Σώματος διεφάνη ότι δεν υπάρχει πρόθεση εκ 
μέρους της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής για διαφοροποίηση της 
σχετικής πρόνοιας της νομοθεσίας.  

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχίσει τις προσπάθειες σε συνεργασία με 
την Ένωση Δήμων για επανεξέταση και αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού 
προβλήματος που έχει δημιουργηθεί από την εφαρμογή της νέας 
νομοθεσίας.  

 
 
 533.13 U[13.25.5/4]  Αύξηση στα τέλη επαγγελματικής άδειας και άδειας 

λειτουργίας Συνεργατικών Ιδρυμάτων για το έτος 2013 
 

Σύμφωνα με τον Περί Δήμων Τροποποιητικό Νόμο του 2013 Ν 95(Ι)/2013 
΄Αρθρα 103, 104-105 το μέγιστο ετήσιο δικαίωμα για τα Συνεργατικά 
Ιδρύματα, έχει αναθεωρηθεί ως ακολούθως ούτως ώστε τα μέγιστα τέλη να 
συμβαδίζουν με αυτά των άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων: 

 
Προηγούμενο Μέγιστο Ετήσιο Τέλος 

Επαγγελματικής Άδειας 
Νέο Μέγιστο Ετήσιο Τέλος  

Επαγγελματικής Άδειας 
€854,00 €5.130,00 

 
Προηγούμενο Μέγιστο Ετήσιο 

Δικαίωμα ΄Αδειας Επαγγελματικού 
Υποστατικού  

Νέο Μέγιστο Ετήσιο Δικαίωμα 
΄Αδειας Επαγγελματικού 

Υποστατικού 
€137,00 €770,00 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την επιβολή αύξησης ποσοστού 
ύψους 14% στα τέλη επαγγελματικής άδειας και άδειας λειτουργίας των 
Συνεργατικών Ιδρυμάτων για το έτος 2013. 

 
 
533.14 U[18.3.06]  Διορισμός/Αντικατάσταση μελών στις Δημοτικές Επιτροπές.  

Αντικατάσταση του κ. Γιώργου Ιωάννου στην Επιτροπή Προσφυγικών Θεμάτων 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να αποδεχθεί πρόταση της Δημοτικής Ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος και να διορίσει τον κ. Μιχάλη Ιερείδη ως μέλος της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 
σε αντικατάσταση του κ. Γιώργου Ιωάννου.  
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533.15 U[6.12.01]  Λειτουργία της Δημοτικής Υπηρεσίας την Παρασκευή 27/12/2013 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως την Παρασκευή, 27/12/2013 τα γραφεία του Δήμου παραμείνουν 
κλειστά.  Για το σκοπό αυτό ενέκρινε την παραχώρηση σχετικής άδειας στο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό του Δήμου.   
 
Από τη διευθέτηση αυτή εξαιρείται η Υπηρεσία αποκομιδής σκυβάλων.  
 
 
 
Δήμαρχος  
 
 
UΚοινU: Γενικό Ελεγκτή 
 της Δημοκρατίας 
 
ΚΠ"Γ/ΕιρΠ 
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