
 
 
UΠρακτικά 537UPU

ης
UPU συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 

του Δήμου στις 11/2/14 από τις 6.30μμ-8.15μμ. 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 2/2014 
 
UΠαρόντεςU: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
κ.  Ανδρέας Μαϊμάρης, Αντιδήμαρχος  
     
κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης Ανδρέας Παπαχαραλάμπους  
 Σταύρος Γερολατσίτης Φρόσω Γεωργιάδου  
 Ανδρούλα Αντωνίου Δημήτρης Τσίγκης  
 Μαρία Πασχάλη Μάριος Χατζηβασιλείου       Μέλη 
 Θωμάς Βασιλείου Αντώνης Μηχανικός       Δημοτικού 
 Σταύρος Σταυρινίδης Φάνος Κουρουφέξης       Συμβουλίου 
 Μιχάλης Δαμιανός Σωτήρης Λουκαΐδης        
 Μιχαήλ Ιερείδης Έλλη Σολομωνίδου        
 Στέλλα Σουρμελή Παναγιώτης Μανώλη  
 Μάρκος Κληρίδης   
    
    
UΑπόντες: 
 
κ.κ. Βαλεντίνος Πολυκάρπου  
 Γεώργιος Αναστασίου     Μέλη  
 Στέλιος Γεωργίου     Δημοτικού         
 Στέλλα Αυλωνίτη     Συμβουλίου  
 Γεώργιος Χρυσάνθου  
 Κώστας Σωφρονίου 

                                     
         

UΠαρευρισκόμενη:U  κα Άννα Καρύδη, Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
 
 
    
 
537.1 [U17.1.3.4/19]  Αίτημα της ΕΛΔΥΚ για παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού 

Θεάτρου για τις 18 Μαϊου 2014 
 

Αναφέρθηκε ότι το ενδιαφέρον της ΕΛΔΥΚ για παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου 
έχει αποσυρθεί.  

1 
________________________________________________________________________________ 

Πρακτικά 537ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 11/2/2014 
 



537.2 U[5.4.12.2]  Υποβολή και έγκριση προγράμματος Ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών 
από Τοπικές Αρχές – Προτεραιότητα 1-Δράση Β1 ετήσιου Προγράμματος 2012 των 
Ταμείων Αλληλεγγύης 

 
Για το θέμα αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσε σχετικά στη συνεδρία του ημερ. 28/1/14.  Η 
απόφαση του με αρ. 536.8 / 28.1.14 αναφέρεται.  
 
 
537.3 [U15.6.01/6]  Επιδόματα Εργατικού Προσωπικού   
 
Στον εγκριμένο Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2014 περιλαμβάνεται δεσμευμένη πρόνοια 
ύψους €4.300,00 με κωδικό 1005-8010501  που αφορά την καταβολή επιδόματος ύψους €34,00 
ημερησίως σε εργάτες του συνεργείου  άμεσης παρέμβασης για αντιμετώπιση προβλημάτων εκτός 
ωρών εργασίας κατά τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την αποδέσμευση της ως άνω πρόνοιας.  
 
 
537.4 [U13.7.01]  Καταστροφή άχρηστου εξοπλισμού 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την καταστροφή του πιο κάτω άχρηστου εξοπλισμού ο οποίος 
αφορά καδένες του οχήματος σαρώθρου του Δήμου με αρ. εγγραφής KWH 656 οι οποίες 
αντικαταστάθηκαν με κολάνια κίνησης.  
 
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. DU-6250346322 PINION IDLE 
2. DU-6250346323 PINION ASSY 
3. DU-830008317 CONVEYOR CHAIN  
 
 
537.5 [U2.2.01.29/12]  Φορολογία συντήρησης των κατεστραμμένων σωλήνων του 

αποχετευτικού συστήματος υπερτοπικής και τοπικής σημασίας  
 
Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη, επιστολή/απάντηση του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων Λευκωσίας ημερ. 13/1/2014 στην οποία διευκρινίζεται ότι η επιβολή του σχετικού 
τέλους δεν αφορά φορολογία για τη συντήρηση των κατεστραμμένων σωλήνων του αποχετευτικού 
υπερτοπικής και τοπικής σημασίας αλλά για το “σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου για επεκτάσεις, 
ανανεώσεις, αποσβέσεις, δάνεια και ετέρους παρόμοιας φύσεως σκοπούς”, όπως αναφέρεται στη 
σχετική νομοθεσία.  
 
Ο Δήμαρχος με αφορμή σχετική αναφορά της Αν. Δημοτικού Γραμματέα για την ανάγκη άσκησης 
πίεσης προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων για παλινόρθωση του οδοστρώματος στους δρόμους που 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του αποχετευτικού συστήματος, ενημέρωσε το Συμβούλιο 
ότι σύμφωνα με σχετική πληροφόρηση που είχε από τον Αν. Γενικό Διευθυντή του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων Λευκωσίας, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων προγραμμάτιζε, από τον περασμένο 
Ιανουάριο να προβεί στην προκήρυξη προσφορών για: 
 
(α) επέκταση του συστήματος αποχέτευσης για να καλύψει και τις περιοχές που εξακολουθούν 

να παραμένουν εκτός του συστήματος 
 
(β) παλινόρθωση του οδοστρώματος σε όλες τις περιοχές που μέχρι σήμερα δεν έγινε, 

περιλαμβανομένου και του οδικού δικτύου στον Οικισμό Εκτοπισθέντων “΄Ασπρες”. 
 
Ο κ. Α. Μαϊμάρης ανέφερε ότι ο Δήμος Στροβόλου ως ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων δε γνωρίζει που οδεύει το κόστος δημιουργίας του αποχετευτικού συστήματος , γι΄ 
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αυτό πρέπει το θέμα να προβληματίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και επιτέλους κάποιος να το 
ενημερώσει μέχρι που θα φθάσει το κόστος αυτό.  
 
Ο κ. Στ. Γερολατσίτης ανέφερε ότι η απάντηση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων δημιουργεί αρκετά 
ερωτήματα γιατί ενώ στην επιστολή του, ημερ. 13/1/2014, ο Αν. Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛ δηλώνει 
ότι η επιβολή του τέλους αφορά φορολογία για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου για 
επεκτάσεις, ανανεώσεις, αποσβέσεις, δάνεια και ετέρους παρόμοιας φύσης σκοπούς, στο σημείωμα 
που τη συνοδεύει αναφέρεται ότι το τέλος θα επιβληθεί για να καλύψει τρέχουσες και μελλοντικές 
επιδιορθώσεις/αντικαταστάσεις των αγωγών του συστήματος.  Σε αυτή τη δύσκολη οικονομικά 
περίοδο, πρόσθεσε, το ΣΑΛ έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε ότι αφορά την επιβολή 
επιπρόσθετων φορολογιών για σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων για αντιμετώπιση μελλοντικών 
αναγκών.  Τέλος σε ότι αφορά την παλινόρθωση του οδοστρώματος στους δρόμους που το 
αποχετευτικό σύστημα έχει συμπληρωθεί, ανέφερε ότι η εργασία αυτή αποτελεί υποχρέωση του ΣΑΛ 
η οποία πρέπει να γίνει με δαπάνες από το προηγούμενο αποθεματικό που σχηματίστηκε με την 
επιβολή του τέλους ύψους 5 ‰. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να μεταφέρει τους ως άνω προβληματισμούς στο Συμβούλιο 
Αποχετεύσεων.   
 
 
537.6  [U3.4.02/12]  Αιτήσεις για έκδοση άδειας οινοπνευματοδών ποτών 
 
Η αίτηση που περιλαμβάνεται στον πιο κάτω πίνακα αφορά έκδοση άδειας πώλησης 
οινοπνευματωδών ποτών η οποία εξετάστηκε και συνάδει με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.  
 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ  ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ 
1. Χρίστος Χάσικος 

“Λούης όλα στα Κάρβουνα” 
Λεωφ. Στροβόλου 93, Στρόβολος Νέα άδεια 

  
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις προνοιες του Περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου, 
Κεφ. 144 και του Νόμου Ν 7(1)/2005 που τροποποιεί τον Περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών, 
Νόμο-Ρύθμιση διαδικασιών, αποφάσισε να εγκρίνει την έκδοση της αιτούμενης άδειας.  
 
 
537.7 [U17.1.3.4/19]  Τελετή βράβευσης Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2013 
 
Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη, σημείωμα του Δημάρχου με ημερ. 21/1/14, 
το οποίο αναφέρεται στην πρόθεση του Εκδοτικού Οίκου “ΔΙΑΣ Δημόσια Λτδ” για διοργάνωση της 
πιο πάνω τελετής καθώς και σε σχετικό αίτημα της διεύθυνσης του Οίκου για βοήθεια και στήριξη του 
Δήμου για επιτυχία της εκδήλωσης.  
 
Στο σημείωμα του ο Δήμαρχος προτείνει, λόγω του φιλανθρωπικού χαρακτήρα της εκδήλωσης, 
όπως το θέατρο χρεωθεί όπως χρεώνονται οι εκδηλώσεις που γίνονται από φιλανθρωπικά ιδρύματα.  
Σε ότι αφορά το φόρο θεάματος πρότεινε όπως καταβληθεί μόνο το 50% και το υπόλοιπο 50% να 
θεωρηθεί ως εισφορά από το Δήμο.  
 
Το Συμβούλιο με οκτώ ψήφους υπέρ, εννέα εναντίον και δύο αποχές, αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
να μην αποδεχθεί την πρόταση.   
 
Στο σημείο αυτό εισήλθε στην αίθουσας ο κ. Δ. Τσίγκης.  
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537.8 [U18.3.3/11]  Λήψη μέτρων από Δήμους Επαρχίας Λευκωσίας προς αντιμετώπιση 
των προβλημάτων οικονομικής ρευστότητας 

 
Στη συνεδρία των Δημάρχων της Επαρχίας Λευκωσίας, ημερ. 15/1/14 αποφασίστηκε όπως γίνει 
εισήγηση στα Δημοτικά Συμβούλια για άμεση λήψη των πιο κάτω μέτρων προς αντιμετώπιση των 
προβλημάτων οικονομικής ρευστότητας: 
 
(α) μη αποστολή στο κράτος της αποκοπής της έκτακτης εισφοράς αξιωματούχων, 

εργοδοτουμένων και συνταξιούχων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, Νόμος του 2011 

 
(β) μη καταβολή του κόστους του οδικού φωτισμού στην ΑΗΚ.   
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη λήψη των πιο πάνω μέτρων. 
 
Οι κ.κ. Π. Μανώλη, Μ. Κληρίδης και Δ. Τσίγκης διαφώνησαν με την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  
 
 
537.9 [U19.3.06] Ακινητοποιημένα αυτοκίνητα και/ή άλλα αντικείμενα 

 
Σύμφωνα με σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, τα οχήματα καθώς και τα άλλα αντικείμενα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που βρίσκεται καταχωρημένος στις σελ. 193-196 του φακέλου με 
αρ. 19.3.6/15 παραμένουν εγκαταλειμμένα σε ανοικτούς δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους για περίοδο 
μεγαλύτερη από τρεις 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 92P

Α
P του Περί Δήμων Νόμου, όπως 

έχει τροποποιηθεί με το Νόμο 153 (Ι) 2007, με στόχο τη συλλογή και διάθεσή τους.  
 
 
537.10 [U9.4.2/9]  Αιτήσεις για ανανέωση αδειών ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων 
 
Ο πιο κάτω πίνακας περιλαμβάνει αιτήσεις για ανανέωση αδειών ανάρτησης διαφημιστικών 
πινακίδων, οι οποίες εξετάστηκαν και συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας: 
 

Α/Α ΑΡ.ΦΑΚ. ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΡ. ΤΕΜ-Φ/ΣΧ-
ΤΜΗΜΑ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

1 ΔΠ69/2002 POLYTROPO 
ADVERTISING LTD 21/62E1/N/1576 Αρμενίας-Στασίνου 

2 ΔΠ31/1999 POLYTROPO 
ADVERTISING LTD 21/61W2/E/891 Αρχαγγέλου-

Λευκοθ. 

3 ΔΠ25/2006 POLYTROPO 
ADVERTISING LTD 21/61E2/G/87 Λεωφ. Στροβόλου 

4 ΔΠ10/2011 POLYTROPO 
ADVERTISING LTD 30/6E2/10/2379 Λεωφ. Λεμεσού 

5 ΔΠ82/1995 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 30/7W1/K/1898 Δρ. Λεμεσού 

6 ΔΠ480/2000 ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΙΑΝ. 
ΛΤΔ 21/63W2/N/1766 Λεωφ. Λεμεσού 

7 ΔΠ45/2003 CTC SCANDIA DOMEX LTD 30/5W2/G/2036 Λεωφ. Στροβόλου 

8 ΔΠ16/2011 SCB DIY COMPANY LTD 30/15W1/11/377 Καλαμών 

9 ΔΠ17/2011 SCB DIY COMPANY LTD 30/15W1/11/377 Καλαμών 
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Α/Α ΑΡ.ΦΑΚ. ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΡ. ΤΕΜ-Φ/ΣΧ-
ΤΜΗΜΑ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

10 ΔΠ18/2011 SCB DIY COMPANY LTD 30/15W1/11/377 Καλαμών 

11 ΔΠ18/2003 ALFA PIZZA 30/6W2/H/2371 Νικολάου 
Πλαστήρα 

12 ΔΠ15/1996 NCR (CYPRUS) LTD 21/63W1/N/2217 Λεωφ. Λεμεσού 

13 ΔΠ24/2005 TORONTO PIZZA 
CATERING LTD 30/6W1/J/2787 Σταυρού 

14 ΔΠ65/2002 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΚΩΤΗΣ 21/54E2/N/2010 Αρμενίας 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 9 του Περί Εκθέσεως Διαφημίσεων 
(΄Ελεγχος) Νόμου, Κεφ. 50, τους Δημοτικούς Κανονισμούς του 2000 και τον Περί Οδικής Ασφάλειας 
(Τροποποιητικό) Νόμο του 2003, Ν50(Ι) 2003, αποφάσισε να εγκρίνει όλες τις αιτήσεις για ανανέωση 
των σχετικών αδειών για ένα χρόνο.  
 
 
537.11 U[9.4.2/9]  ΔΠ 20/2013 - Αίτηση για έκδοση άδειας για ανάρτηση διαφημιστικής 

πινακίδαςU  
 
Η αίτηση αφορά έκδοση άδειας για ανάρτηση διαφημιστικής πινακίδας στην οροφή κτιρίου επί του 
τεμαχίου με αρ. 1323, Φ/Σχ 30/5.Ε.1 του τμήματος G.  
 
Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας δε συνιστά τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας γιατί η 
προτεινόμενη διαφημιστική πινακίδα: 
 
(α) θα τοποθετηθεί σε απόσταση λιγότερη των 30 μέτρων από υφιστάμενη πινακίδα κατά 

παράβαση του άρθρου 18ΣΤ (1) (στ) του Περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου 174/86 όπως έχει 
τροποποιηθεί με το Νόμο 50(1)/2003. 

 
(β) θα έχει διαστάσεις πάνω από 24 μέτρα και η μια διάσταση του πλαισίου της υπερβαίνει τα 8 

μέτρα κατά παράβαση του άρθρου 18ΣΤ (2)(α) του Περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) 
Νόμου, Ν 174/86. 

 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την καθοδήγηση των Νομικών του Συμβούλων σε παρόμοιες 
αιτήσεις τις οποίες ενέκρινε με την υπ΄ αρ. 498.37 / 3.5.2011 απόφαση του, αποφάσισε να εγκρίνει τη 
χορήγηση της αιτούμενης άδειας.  
 
 
537.12 U[9.4.2/9]  ΔΠ 19/2004 -  Ε & G Electricplus Ltd 
 
Η εταιρεία E & G Electricplus Ltd ζητά όπως η πινακίδα (οροφής) με διαστάσεις 8Χ4 η οποία 
εγκρίθηκε με το φάκελο ΔΠ 19/2004 και της οποίας η σχετική άδεια εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, 
μετατραπεί από διαφημιστική πινακίδα τύπου Trivision σε ιδιωτικού τύπου πώλησης, για διαφήμιση 
μόνο της εμπορικής επωνυμίας του καταστήματος της.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα.  
 
 
537.13 [U13.20.299/3-13.20.113-13.20.384-13.20.268/2]  Οφειλές Ενοικίων υπενοικιαστών 

Δημοτικών χώρων προς το Δήμο 
 
Με υπηρεσιακό σημείωμα το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι: 
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(α) οι οφειλές υπενοικιαστών δημοτικών χώρων κατά την 31/1/2014 θα παρουσιάζουν την εικόνα 
που φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Eνοικιαστής Ενοικιαζόμενος  

χώρος 
Περίοδος 
Οφειλόμενου 
ενοικίου 

Οφειλόμενα 
Ενοίκια 

€ 

Οφειλόμενο 
Ηλεκτρικό Ρεύμα 

€ 
Αντώνης 
Βιολάρης 

Κυλικεία Δημοτικού 
Μεγάρου και 
Θεάτρου 

Ιούνιος 2013-
Ιανουάριος 2014 

19.068,80 --- 

Αρετή 
Κακουρίδου 

Περίπτερο Πάρκου 
Αγίου Δημητρίου 

Αύγουστος 2013-
Ιανουάριος 2014 

15.930,00 
 

2.068,15 
5/2013 -12/2013 

Έλενα 
Ανδρέου 

Περίπτερο  πάρκου 
Τ. Ζεμπύλα 

Ιούλιος 2013 – 
Ιανουάριος 2014 

1.239,00 --- 

CavesPark Ltd Kαφεστιατόριο 
Πάρκου Ακρόπολης 

Αύγουστος 2013-  
Ιανουάριος 2014 

12.814,50 4.600,32 
10/2012 - 11/2012 

 
(β) ζητήθηκε από τους ενοικιαστές να υποβάλουν χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των οφειλών τους  
(γ) μόνο η εταιρεία CavesPark Ltd ανταποκρίθηκε, η οποία με επιστολή της ημερ. 15/1/2014 

πληροφόρησε το Δήμο ότι από το Μάρτιο 2014 μέχρι τον Οκτώβριο 2014 θα καταβάλλει 
επιπλέον ποσό ύψους €1.000,00-2.000,00 για πλήρη εξόφληση των οφειλόμενων ενοικίων.  

 
Η Αν. Δημοτικός Γραμματέας πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι η κα Α. Κακουρίδου με επιστολή της η 
οποία παραλήφθηκε μόλις σήμερα έχει υποβάλει ορισμένα αιτήματα σε σχέση με την οφειλή της τα 
οποία δεν εξετάστηκαν ακόμα.  
 
Ο Δήμαρχος πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι η Υπηρεσία θα παρουσιάσει πλήρη εικόνα επί του 
θέματος στην προσεχή συνεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής.  
 
 
UΘέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 
 
 
 537.14 U[20.1.13.532-16.05.8.01-16.03.01.22]  Μονοδρομήσεις στον Παλαιό 

Πυρήνα Στροβόλου 
 

(Η παρ. 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 
ημερ. 27/6/13 είναι σχετική.  Σχετική είναι επίσης η παρ. 530.23 των 
πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 30/7/13).   

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και 
αποφάσισε να εγκρίνει τις ακόλουθες μονοδρομήσεις: 

 
i. Μονοδρόμηση της οδού Ελ.Βενιζέλου με επιτρεπόμενη κατεύθυνση 

προς την οδό Αρχ. Κυπριανού. 

ii. Μονοδρόμηση της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση 
προς την οδό Προδρόμου. 
 

iii. Μονοδρόμηση της οδού Αθηνάς, με επιτρεπόμενη 
κατεύθυνση προς την οδό Αρχ. Κυπριανού. 

iv. Μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Σόλωνος από τη συμβολή με την 
οδό Προδρόμου μέχρι την συμβολή με την οδό Καβάφη με 
επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Καβάφη. 
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v. Μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Σόλωνος από την συμβολή με την 
οδό Αρχ. Κυπριανού μέχρι την συμβολή με την οδό Καβάφη, με 
επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Καβάφη. 

vi. Μονοδρόμηση της οδού Καβάφη, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς 
την οδό Γρηγόρη Αυξεντίου. 

 
Η κα Α. Αντωνίου αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος.  
 
 

 537.15 [U20.1.013.448]  Μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης στην οδό Φώτη Πίττα 
 

(Η παρ. 7 των πρακτικών των συνεδριών της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 
ημερ. 26/7/12 και 24/1/13 και η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της 
Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 27/6/13 είναι σχετικές.  Σχετικές είναι 
επίσης οι παρ. 519.13 και 530.18 των πρακτικών των συνεδριών του 
Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 25/9/12 και 30/7/13 αντίστοιχα).  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εγκρίνει τη λήψη μέτρων κυκλοφοριακής 
ύφεσης στην οδό Φώτη Πίττα σύμφωνα με σχετικό σχέδιο που ετοιμάστηκε 
από το Τμήμα Δημοσίων ΄Εργων.  
 

Ο κ. Γ. Κατσουρίδης αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος.  
 
 
537.16 [U13.19.3.14] 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(i) του Περί Δήμων 
Νόμου, αποφάσισε: 
 
Ι.  UΚώδικας Προϋπολογισμού 80810 “Ανακύκλωση Υλικών” 
 UΠοσό πρόνοιας:  €150.000,00 
 

Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €9.034,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80793 “Συμμετοχή στη λειτουργία καταφυγίου σκύλων”. 

 
Ο Δήμαρχος με αφορμή σχετική αναφορά της Αν. Δημοτικού Γραμματέα ότι η επιπρόσθετη 
δαπάνη απαιτείται για την κάλυψη υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από την υπογραφή 
του συμβολαίου με την Green Dot, πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι με απόφαση του Κλιμακίου των 
Δημάρχων της Λευκωσίας διεξάγονται αυτήν την περίοδο διαπραγματεύσεις με την Green Dot οι 
οποίες πρέπει να περατωθούν μέχρι την 1/7/2014 με στόχο να μειωθεί η οικονομική συνεισφορά  
των Δήμων στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. 
 
Ανέφερε επίσης ότι με επιστολή της ημερ. 19/11/13 η Green Dot ανακοίνωσε στο Δήμο μειώσεις 
στις τιμές χρέωσης για το έτος 2014 κατά 12% ενώ παράλληλα θα προσφέρει και έκπτωση ύψους 
10% στις περιπτώσεις έγκαιρης εξόφλησης των τιμολογίων της. 
 
Στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε αριθμός μελών προβληματίστηκε κατά πόσο 
ενδείκνυται η συνέχιση της συνεργασίας με την Green Dot ενώ ο κ. Στ. Γερολατσίτης επανέλαβε 
παλαιότερη εισήγηση του όπως την εργασία που αφορά τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών 
την αναλάβει ο Δήμος αξιοποιώντας πλήρως τα σκυβαλοφόρα οχήματα, ενέργεια η οποία, όπως 
ανέφερε, θα επιφέρει σημαντικές εξοικονομήσεις.   
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Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι η εισήγηση του κ. Στ. Γερολατσίτη θα μελετηθεί σε συνάρτηση με τα 
αποτελέσματα της μελέτης που ετοίμασε η PriceWaterhouseCoopers Ltd για λογαριασμό των 
Δήμων της επαρχίας Λευκωσίας και αφορά την αναδιάρθρωση του τρόπου συλλογής των 
σκυβάλων.  Τη μελέτη θα ετοιμάσει το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου και το θέμα θα επανέλθει 
ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
 
537.17 U[7.1.3.4/20]  Αίτημα του Δήμου Καραβά για δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας του 

Δημοτικού Θεάτρου για την εκδήλωση του Προσφυγικού Αθλητικού Σωματείου “Οι 
Αδούλωτοι Σιακαλλή”  

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου 
στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2014 για την πραγματοποίηση της πιο πάνω εκδήλωσης.  
 
 
537.18 U[7.1.3.4/20]  Αίτημα του Γυμνασίου Ακροπόλεως για παραχώρηση της αίθουσας 

του Δημοτικού Θεάτρου, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για τα 40 χρόνια 
λειτουργίας του σχολείου 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου έναντι 
του ποσού των €500,00 για την πραγματοποίηση της πιο πάνω εκδήλωσης στις 5/5/2014.   
 
 
537.19 U[15.12.01/3]  Παροχή επιδόματος στο προσωπικό που διορίστηκε να εκτελεί 

αναπληρωτικά τα καθήκοντα της θέσης του Δημοτικού Γραμματέα 
 
Το πιο πάνω επίδομα παρέχεται δυνάμει των Κανονισμών για αναπληρωτικούς διορισμούς και 
ειδικά επιδόματα για αναπληρωτικούς διορισμούς και ειδικά επιδόματα ευθύνης.  Σύμφωνα με 
τους εν λόγω Κανονισμούς υπάλληλος που διορίζεται να εκτελεί αναπληρωτικά τα καθήκοντα 
άλλης θέσης λαμβάνει επίδομα αναπληρωτικού διορισμού ή ειδικό επίδομα ευθύνης.  
 
Ο κ. Π. Μανώλη ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να τερματίσει την παροχή του πιο πάνω 
επιδόματος στο προσωπικό που διορίστηκε να εκτελεί αναπληρωτικά τα καθήκοντα της θέσης του 
Δημοτικού Γραμματέα επικαλούμενος τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διέρχεται ο τόπος.  
 
Ο Δήμαρχος πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι: 
 
 (α) το επίδομα που καταβάλλεται για τον αναπληρωτικό διορισμό για τη θέση του 

Δημοτικού Γραμματέα ανέρχεται στο ποσό των €438,90 μηνιαίως 
 
 (β) ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής εκκρεμεί πρόταση νόμου για 

ρύθμιση του ζητήματος που αφορά την καταβολή επιδόματος στις περιπτώσεις 
αναπληρωτικών διορισμών.  

 
Ακολούθησε συζήτηση μετά το πέρας της οποίας το Συμβούλιο, διαφωνούντος του κ. Π. Μανώλη, 
αποφάσισε να συνεχίσει την καταβολή  του επιδόματος μέχρι την ψήφιση της πιο πάνω πρότασης 
σε νόμο.  
 
 
Δήμαρχος 
 
UΚοινU:  Γενικό Ελεγκτή  
          της Δημοκρατίας 
 
ΚΠ’’Γ/ΕιρΠ 
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