
 
 
 
UΠρακτικά 544UPU

ης
UPU συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 

του Δήμου στις 8/7/14 από τις 6.00μμ-8.30μμ 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 9/2014 
 
UΠαρόντεςU: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
κ.  Ανδρέας Μαϊμάρης, Αντιδήμαρχος  
     
κ.κ. Σταύρος Γερολατσίτης Ανδρέας Παπαχαραλάμπους  
 Ανδρούλα Αντωνίου Φρόσω Γεωργιάδου  
 Μαρία Πασχάλη Δημήτρης Τσίγκης  
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Μάριος Χατζηβασιλείου       Μέλη 
 Θωμάς Βασιλείου Αντώνης Μηχανικός       Δημοτικού 
 Στέλιος Γεωργίου Φάνος Κουρουφέξης       Συμβουλίου 
 Μιχάλης Δαμιανός Ιωάννης Κληρίδης   
 Μιχαήλ Ιερείδης Έλλη Σολομωνίδου  
 Στέλλα Σουρμελή Παναγιώτης Μανώλη  
 Μάρκος Κληρίδης   
    
 
UΑπόντες: 
 
κ.κ Γιάννος Κατσουρίδης Γεώργιος Χρυσάνθου       Μέλη 
 Γεώργιος Αναστασίου Σωτήρης Λουκαΐδης       Δημοτικού 
 Σταύρος Σταυρινίδης Κώστας Σωφρονίου       Συμβουλίου 

                                     
         

UΠαρευρισκόμενη:U  κα Άννα Καρύδη, Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
 
 
UΔικαιολόγηση απουσιών:U Οι απουσίες των κ.κ. Γ. Κατσουρίδη και Σ. Λουκαϊδη 
δικαιολογήθηκαν.  
       
 
 
UΣημείωση 
 
Στη συνεδρία παρευρέθηκαν οι κ.κ.: 
 
- Λ. Λοϊζου, Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας για τη συζήτηση 

του θέματος της παρ. 544.3. 
- Μ. Αναστασιάδης, Προϊστάμενος του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου για τη συζήτηση 

των θεμάτων των παρ. 544.17 και 544.18. 
- Ν Χριστοδουλίδης, Προϊστάμενος του Τομέα Κατασκευών και Συντήρησης Έργων,  για τη 

συζήτηση του θέματος της παρ. 544.25. 
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- Ξ Ξενοφώντος και Μ Παχίτη για τη συζήτηση του θέματος της παρ 544.27 
 
 
544.1 U[18.3.6]  Πλήρωση κενωθείσας θέσης Δημοτικού Συμβούλου 
 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου 2(α) του άρθρου 38 του περί Δήμων Νόμου “θέση 
συμβούλου η οποία κενούται για οποιαδήποτε αιτία, πληρούνται από τον αμέσως ακολουθούντα 
κατά σειρά επιτυχίας και εκλεγέντα υποψήφιο του συνδυασμού του κόμματος ως υποψήφιος του 
οποίου εξελέγη ο σύμβουλος του οποίου κενούται η θέση, εφόσον αυτός εξακολουθεί να ανήκει 
στο ίδιο κόμμα”. 
 
 
Την κενωθείσα θέση, εξαιτίας του θανάτου της Στ. Αυλωνίτη, καταλαμβάνει ο κ. Ιωάννης Κληρίδης, 
ο οποίος  με βάση τα αποτελέσματα των Δημοτικών εκλογών που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2011 
είναι ο πρώτος επιλαχών στο συνδυασμό του κόμματος ΔΗΣΥ.  
 
Ο Δήμαρχος καλωσόρισε τον κ. Ι. Κληρίδη και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο που 
αναλαμβάνει.  
 
Ο κ. Ι. Κληρίδης, ευχαρίστησε το Δήμαρχο και το διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί για το καλό του 
Στροβόλου.  
 
 
 544.1.1 U[18.3.6]  Αντικατάσταση Στ. Αυλωνίτη στις Δημοτικές Επιτροπές 
 
 Το Συμβούλιο αποφάσισε να αποδεκτεί πρόταση της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ και 

να διορίσει: 
 
  (α)  τον κ. Φ. Κουρουφέξη ως μέλος της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
 
 (β) τον κ. Ι. Κληρίδη ως μέλος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής 

Ανάπτυξης Παλαιού Πυρήνα 
 
  (γ) τον κ. Α. Μαϊμάρη ως μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας 
 
      σε αντικατάσταση της εκλιπούσας Στ. Αυλωνίτη.  
 
 
 544.1.2 U[21.1.01]  Διορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου ΣτροβόλουU  
 

 Το Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει την κα Στ. Σουρμελή ως μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του πιο πάνω Ιδρύματος σε αντικατάσταση της 
εκλιπούσας Στ. Αυλωνίτη.  

 
 
544.2 U[10.7.01.1]  Εκπροσώπηση του Δήμου στη Σχολική Εφορεία όπως προβλέπει το 

άρθρο 4(2) του περί Σχολικών Εφορειών ΝόμουU   
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 4(2) του Περί Σχολικών Εφορειών 
Νόμου να ορίσει τον κ. Μ. Χατζηβασιλείου  ως εκπρόσωπο του στη Σχολική Εφορεία Στροβόλου 
σε αντικατάσταση της κας Φρ.  Γεωργιάδου. 
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544.3 U[18.1.4/4]  Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας 
 
Ο κος Λ. Λοϊζου, Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας, ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για τη μέχρι σήμερα συνεργασία της ΑΝΕΛ με το Δήμο.  Συγκεκριμένα 
αναφέρθηκε στην υποστήριξη που παρείχε η Εταιρεία στο Δήμο σε ότι αφορά την πιστοποίηση 
του έργου OSEPA στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IVC και τα θετικά 
σχόλια/συγχαρητήρια που έτυχε ο Δήμος από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Συντονισμού και Ανάπτυξης, για τα πολύ καλά αποτελέσματα του δευτεροβάθμιου ελέγχου του 
Έργου.  Στη συνέχεια ανέλυσε τα έσοδα που ο Δήμος αποκόμισε, με την υποστήριξη της 
Εταιρείας, από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.  Τέλος έκαμε αναφορά στις τρέχουσες δραστηριότητες 
της Εταιρείας, απάντησε σε ερωτήσεις των μελών και αποχώρησε. 
 
 
UΘέματα αρμοδιότητας Διαχειριστικής Επιτροπής 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 20/5/14 κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο. 
 
 544.4  [U13.25.04/7]  Επιβολή τέλους αποκομιδής σκυβάλων οικιστικών 

υποστατικών για το έτος 2014 
 

(Η παρ. 1.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 20/5/2014 είναι σχετική).  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε να εγκρίνει τα τέλη αποκομιδής σκυβάλων οικιστικών 
υποστατικών για το έτος 2014 όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
Κατηγορία Υποστατικού (€) Ποσό 

(€) 
Αριθμός 
Δόσεων 

Αναπηρία με εισόδημα  μέχρι 10000 68,00 2 
Αναπηρία με εισόδημα  πέραν των 10000 103,00 2 
Επαύλεις 171,00 3 
Κενό Υποστατικό 30,00 1 
Μονήρης Ενοικιαστές 115,00 2 
Μονήρης Ιδιοκτήτες 115,00 2 
Μονήρης Εργαζόμενοι Συνοικισμών 60,00 2 
Μόνιμοι κάτοικοι Εξωτερικού 80,00 2 
Οικογένειες Ενοικιαστές - Πολύτεκνοι 104,00 2 
Οικογένειες Ιδιοκτήτες - Πολύτεκνοι 104,00 2 
Οικογένειες Ενοικιαστές 145,00 3 
Οικογένειες Ιδιοκτήτες 145,00 3 
Οικογένειες Συνοικισμών - Πολύτεκνοι 87,00 2 
Οικογένειες Συνοικισμών 112,00 2 
Συνταξιούχοι Ενοικιαστές Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(ζευγάρια) 

60,00 2 

Συνταξιούχοι Ενοικιαστές Κοινωνικών Ασφαλίσεων (μονήρη 
άτομα) 

30,00 1 

Συνταξιούχοι Ιδιοκτήτες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ζευγάρια) 60,00 2 
Συνταξιούχοι Ιδιοκτήτες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (μονήρη 
άτομα) 

30,00 1 

Συνταξιούχοι Κυβερνητικοί Ενοικιαστές 105,00 2 
Συνταξιούχοι Κυβερνητικοί Ιδιοκτήτες 105,00 2 
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Συνταξιούχοι Συνοικισμών 27,00 1 
Συνταξιούχοι Συνοικισμών Μονήρης 11,00 1 
Υπερήλικες 0,00 0 
Υπό Ανέγερση Υποστατικό/Ανακαίνιση 0,00 0 

 
 
Τα πιο πάνω τέλη δύνανται να πληρωθούν σε δόσεις όπως επίσης φαίνεται 
στον πίνακα. 
 
Ως τελευταία ημερομηνία καταβολής των τελών αυτών το Συμβούλιο 
καθόρισε την 5P

η
P Δεκεμβρίου 2014. 

 
 

544.5 U[15.20.03]  Εκπαίδευση/επιμόρφωση προσωπικού 
 

(Η παρ. 2.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 20/5/2014 είναι σχετική).  

 
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 

αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση για τη διάθεση ποσού ύψους 
€1.416,00 για τη συμμετοχή 24 οδηγών του Δήμου σε εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα.  

 
 
544.6 U[6.33.1.5/2]  Αίτημα οικογένειας Νικόλαου Μούντη για την ονομασία του 

Πολιτιστικού Κέντρου στο όνομα του Νικόλαου Μούντη 
 

(Η παρ. 3.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 20/5/2014 είναι σχετική).  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε όπως το όνομα του Νικολάου Μούντη δοθεί σε μια από τις 
αίθουσες του Πολιτιστικού Κέντρου.  
 
 

544.7 U[15.30.01.3/5]  Αιτήματα για διαγραφή εξώδικων καταγγελιών 
 

(Η παρ. 4.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 20/5/2014 είναι σχετική).  
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχουν 
εκδοθεί οι πιο κάτω εξώδικες καταγγελίες, υιοθέτησε εισήγηση της 
Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να εγκρίνει τη διαγραφή τους: 
 
Αρ. Εξωδίκου 04-126697 αρ. οχήματος LAT489 
Aρ. Εξωδίκου 04-126688 αρ. οχήματος KRQ189 
Aρ. Εξωδίκου 04-126607 αρ. οχήματος ΚΚL951 
Αρ. Εξωδίκου 04-126625 αρ. οχήματος KJV611 
Αρ. Εξωδίκου 09-004300 αρ. οχήματος KXW568 
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544.8 U[13.25.008/10]  Αίτημα εταιρείας Almeda Ltd για μείωση του συντελεστή 
του τέλους θεάματος για τις θεατρικές παραστάσεις του Μ Σεφερλή που 
θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 3/10/2014-6/10/2014 

 
(Η παρ. 5.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 20/5/2014 είναι σχετική).  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε: 
 
(α) να απορρίψει το αίτημα για μείωση του συντελεστή του τέλους 

θεάματος για τις θεατρικές παραστάσεις του Μ. Σεφερλή που θα 
πραγματοποιηθούν μεταξύ 3/10/2014-6/10/2014 

 
(β) όπως το τέλος θεάματος για τις παραστάσεις του Οκτωβρίου του 

2014 εξοφληθεί πλήρως πριν την τελευταία ημέρα των 
παραστάσεων.  

 
Περαιτέρω το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι εξοφλήθηκε πλήρως ο 
οφειλόμενος, από την πιο πάνω εταιρεία, φόρος θεάματος για τις 
παραστάσεις του 2013. 
 
 

544.9 U[16.4.2.2.4]  Αίτημα κ Παύλου Συμεωνίδη για νέα ονομασία οδού με το 
όνομα «Σταύρου Σταυρινού» 

 
(Η παρ. 6.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 20/5/2014 είναι σχετική).  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε να εγκρίνει τη συμπερίληψη του πιο πάνω ονόματος στον 
κατάλογο ονομασιών οδών και να δοθεί σε πάροδο της οδού Ορχομενού.  
 
 

544.10 U[16.4.2.2.3]  Αίτημα για μετονομασία της οδού Χίου σε οδό Χρίστου 
Βάσου Τζιάμα 

 
(Η παρ. 7.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 20/5/2014 είναι σχετική).  
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι οι επηρεαζόμενοι κάτοικοι της οδού 
Χίου διαφωνούν στη μετονομασία του δρόμου, υιοθέτησε εισήγηση της 
Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να εγκρίνει τη συμπερίληψη του 
προτεινόμενου ονόματος, στον κατάλογο ονομασιών του Δήμου.  
 
 

544.11 U[16.4.2.2.3]  Αίτημα Εκκλησιαστικής Επιτροπής Παναγίας Χρυσελεούσης 
Στροβόλου για τη μετονομασία μέρους της οδού Ελαιώνων με το όνομα 
«Της του Θεού Σοφίας» 

 
(Η παρ. 8.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 20/5/2014 είναι σχετική).  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία να απορρίψει το αίτημα.   
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Τα μέλη της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΚΟ διαφώνησαν με την απόφαση 
του Δ 
ημοτικού Συμβουλίου.  
 

544.12 U[16.5.18.06]  Αίτημα Εταιρείας Elan Food Lab Ltd για ενοικίαση τριών 
χώρων στάθμευσης στο Δημοτικό χώρο στάθμευσης παρά την οδό Ηλία 
Βενέζη σε ετήσια βάση 

 
(Η παρ. 10.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 20/5/2014 είναι σχετική).  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα.   
 
Το ετήσιο τέλος ενοικίασης ανά χώρο στάθμευσης ανέρχεται σε €102,52 
πλέον ΦΠΑ.  
 
 

UΘέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημερ. 14/5/2014 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
 
 
 544.13 U[1.2.3]  Αίτημα για ενοικίαση γηπέδων Φούτσαλ από τη Νεολαία της ΠΕΟ 

για διεξαγωγή τουρνουά Φούτσαλ 
 

(Η παρ. 2 των πρακτικών της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημερ. 
14/5/2014 είναι σχετική).  
 
Τα πιο πάνω γήπεδα παραχωρήθηκαν δωρεάν για τις ανάγκες διεξαγωγής 
φιλανθρωπικού τουρνουά φούτσαλ από τη νεολαία της ΠΕΟ.  Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαϊου 2014.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση.  
 
 

 544.14  U[1.3.1]  Τελετή λήξης ποδοσφαιρικής χρονιάς Ακαδημίας Ποδοσφαίρου 
του Δήμου 

 
(Η παρ. 3 των πρακτικών της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημερ. 
14/5/2014 είναι σχετική).  
 
Η τελετή λήξης της ποδοσφαιρικής χρονιάς 2013-2014 της Ακαδημίας 
Ποδοσφαίρου του Δήμου έγινε στις 14/6/2014 στο Αθλητικό Κέντρο 
Στροβόλου.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση.  
 
 

 544.15  U[1.1.02]  Ποδηλατικός Γύρος Στροβόλου 
 

(Η παρ. 4 των πρακτικών της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημερ. 
14/5/2014 είναι σχετική).  
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Ο ποδηλατικός Γύρος Στροβόλου πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαϊου 2014.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση.  
 

 
 544.16  U[13.20.412]  Τοποθέτηση Διαφημιστικών Πινακίδων στο Αθλητικό Κέντρο 

Στροβόλου 
 

(Η παρ. 6 των πρακτικών της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημερ. 
14/5/2014 είναι σχετική).  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
και αποφάσισε να εγκρίνει πρόταση της Υπηρεσίας για αξιοποίηση των 
πλαισίων των κιγκλιδωμάτων που περιβάλλουν τα γήπεδα Φούτσαλ στο 
Αθλητικό Κέντρο για διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών στα πλαίσια της 
ισχύουσας νομοθεσίας.  
 
Το δικαίωμα χρήσης καθορίστηκε στο ποσό των €250,00 το χρόνο για 
εκμετάλλευση κάθε πλαισίου.  Η διαφήμιση καπνικών προϊόντων θα 
απαγορεύεται.  
 
 

544.17 U[13.20.299/3] Πρόταση κ. Α. Βιολάρη για αποπληρωμή οφειλών δικαιώματος 
χρήσης κυλικείων Δημοτικού Μεγάρου και Θεάτρου 

 
Οι οφειλές του κ. Α. Βιολάρη για τη χρήση των κυλικείων του Δημοτικού Μεγάρου και Θεάτρου 
ανέρχονται στις €29.000,00 περίπου. 
 
Με επιστολή του ημερ 4.7.14, ο κ. Α. Βιολάρης υπέβαλε πρόγραμμα αποπληρωμής των πιο πάνω 
οφειλών ως ακολούθως: 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 – Πληρωμή ποσού €7.132,29 (Ενοίκιο Ιουλίου 2014 και μέρος 
προηγούμενων οφειλών). 
 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 – Πληρωμή ποσού €1.923,04 (Ενοίκιο Αυγούστου 2014) 
 
Από το Σεπτέμβριο 2014 μέχρι το Μάρτιο 2016-Κάθε μήνα πληρωμή μηνιαίου ενοικίου 
€1.923,04 πλέον σταθερό ποσό €556,00 για πλήρη εξόφληση παλαιών οφειλών. 
 
Εξαργύρωση εγγύησης πιστής εκτέλεσης που δόθηκε στο Δήμο, ύψους €7.272,00. 

 
Η πρόταση του, όπως αναφέρει στην επιστολή του ο κ.Α. Βιολάρης, υποβλήθηκε λαμβάνοντας 
υπόψη ότι και στην περίπτωση αυτή θα ισχύσει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για μείωση 
του ύψους του δικαιώματος χρήσης κατά 20% από το Νοέμβριο του 2013. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει μείωση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των 
κυλικείων του Δημοτικού Μεγάρου και του Δημοτικού Θεάτρου Στροβόλου από το Νοέμβριο του 
2013 κατά ποσοστό 20% καθώς και το πρόγραμμα αποπληρωμής των οφειλών που υποβλήθηκε 
χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση ότι ο Δήμος θα ανανεώσει τη συμφωνία για την παραχώρηση 
άδειας και εκμετάλλευσης των κυλικείων του Δημοτικού Μεγάρου και του Θεάτρου για την περίοδο 
από 21/3/2015 μέχρι 20/3/2016. 
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544.18 [U13.20.384/2]  Συμφωνία για παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης 
περιπτέρου/κυλικείου στο Πάρκο Αγ. Δημητρίου  

 
(Η παρ. 543.2 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 17/6/14 είναι 
σχετική).  
 
Με την ημερήσια διάταξη διαβιβάστηκαν στο Συμβούλιο: 
 
(α) Επιστολή του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας προς το Δήμαρχο και τα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. φακ. 27.1.2.11.4 ημερ. 30/6/2014. 
 
(β) Οι θέσεις των μελών των Δημοτικών Ομάδων ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ επί του 

θέματος.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο στην πιο πάνω συνεδρία του αποφάσισε: 
 
(α) να εγκρίνει μείωση ποσοστού ύψους 20% στο ενοίκιο του περιπτέρου και επί των 

οφειλόμενων με αναδρομική ισχύ από το Νοέμβριο του 2013 
 
(β) να εγκρίνει επέκταση της περιόδου ενοικίασης του περιπτέρου από 1P

η
P Ιουλίου 2014 μέχρι 

τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 
 
(γ) να εγκρίνει τη συνομολόγηση νέας συμφωνίας ενοικίασης του περιπτέρου η οποία θα 

περιλαμβάνει: 
 

(i) Καθορισμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των οφειλομένων  
(ii) όλες τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες που θα διασφαλίζουν την είσπραξη 

των οφειλομένων 
(iii) τον άμεσο τερματισμό της συμφωνίας ενοικίασης σε περίπτωση παράβασης 

οποισδήποτε πρόνοιας που απορρέει από τη σχετική συμφωνία. 
 

(δ) να απορρίψει το αίτημα για επέκταση του χώρου εξυπηρέτησης του περιπτέρου. 
 
Σύμφωνα με την ως άνω επιστολή του ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας θεωρεί ότι τυχόν 
παράταση της διάρκειας της περιόδου ενοικίασης του περιπτέρου, συνιστά παραβίαση των αρχών 
χρηστής διοίκησης και δεν είναι νομικά επιτρεπτή.  Ως εκ τούτου εισηγείται την ανάκληση της 
σχετικής απόφασης.  Πιστεύει επίσης ότι δε χωρεί πλέον ούτε και μείωση του ενοικίου αφού 
ουσιαστικά είναι πλέον άνευ αντικειμένου δεδομένου ότι η κανονική διάρκεια της σύμβασης έληξε 
στις 30/6/2014.  Η Υπηρεσία του εισηγείται όπως ο Δήμος απαιτήσει τα οφειλόμενα ποσά από τον 
αδειούχο  μέσω της δικαστικής οδού και εξασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματα του για ανάκτηση 
των ενοικίων και όλων των εξόδων του.  Αυτό, καταλήγει στην επιστολή του, δε σημαίνει ότι το 
Δημοτικό Συμβούλιο δε θα μπορούσε να διερευνήσει με τον αδειούχο το ενδεχόμενο συμφωνίας 
για την σε δόσεις αποπληρωμή των οφειλομένων ποσών, νοουμένου ότι τούτο θα γίνει σε λογικό 
χρόνο και ο Δήμος θα αποζημιωθεί για όλα τα χρηματοδοτικά έξοδα του λόγω μιας τέτοιας 
διευθέτησης.  
 
Το Συμβούλιο συζήτησε το θέμα υπό το φως των νέων δεδομένων . 
 
Ο κ. Μαϊμάρης ανέφερε ότι η προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ορθή γιατί 
διασφάλιζε κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του Δήμου, αφού περιείχε όλες τις 
ασφαλιστικές δικλείδες προκειμένου ο Δήμος να εισπράξει τα οφειλόμενα.  Επανέλαβε ότι ο 
Γενικός Ελεγκτής επικαλούμενος το Ευρωπαϊκό δίκαιο, γενικά και αόριστα, εξέφρασε μια θέση για 
την οποία η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ εξέφρασε τη διαφωνία της.  Παρά ταύτα, συνέχισε, για την 
εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα και με μοναδικό στόχο ο Δήμος να μπορέσει να εισπράξει τα 
οφειλόμενα, η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ είναι πρόθυμη να δεχθεί παράταση του Συμβολαίου 
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μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014 σε μια προσπάθεια να διευκολυνθεί αφενός η ενοικιάστρια του 
περιπτέρου αλλά και ο Δήμος να προχωρήσει στην προκήρυξη νέας προσφοράς για την ενοικίαση 
του περιπτέρου.  Εξέφρασε τέλος την ελπίδα να πάρει ο Δήμος το λαβείν του παρόλο που, όπως 
ανάφερε, ήταν βέβαιος ότι με την προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα το 
έπαιρνε. 
 
Η κα Α. Αντωνίου διερωτήθηκε πως διασφαλίζεται το λαβείν του Δήμου όταν παραβιάζονται 
κατάφορα στοιχειώδεις αρχές της χρηστής διοίκησης, ενώ υπεραμύνθηκε του δικαιώματος να 
δημοσιοποιήσει την επιστολή της Δημοτικής Ομάδας προς τον Γενικό Ελεγκτή.  Η Δημοτική 
Ομάδα του ΑΚΕΛ, ανέφερε, συμφωνεί  με τη θέση του Γενικού Ελεγκτή ότι η οποιαδήποτε μείωση 
στο εξής είναι άνευ αντικειμένου, ενώ σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να παραταθεί το συμβόλαιο. 
 
Ο κ. Στ. Γεωργίου ανέφερε ότι η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΚΟ συμφωνεί στην παραχώρηση 
μείωσης ποσοστού ύψους 20% επί των οφειλομένων με αναδρομική ισχύ από το Νοέμβριο του 
2013 χωρίς όμως επέκταση του συμβολαίου. 
 
Η κα Ε. Σολομωνίδου ανέφερε ότι συμφωνεί με τις απόψεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 
 
Ο κος Π. Μανώλη ανέφερε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να υιοθετήσει τις απόψεις του 
Γενικού Ελεγκτή. 
 
Ο κος Φ. Κουρουφέξης ανέφερε ότι σε περίπτωση που ο Δήμος τερματίσει το συμβόλαιο χωρίς να 
προχωρήσει άμεσα στην έξωση του ενοικιαστή θα δημιουργηθούν σοβαρότατα προβλήματα στο 
Δήμο, με κίνδυνο ο ενοικιαστής να καταστεί θέσμιος.  Ο κος Φ. Κουρουφέξης ζήτησε όπως η 
αναφορά του περιληφθεί στα πρακτικά. 
 
Μετά το πέρας της συζήτησης τέθηκαν σε ψηφοφορία οι ακόλουθες προτάσεις: 
 
(α) πρόταση για παραχώρηση μείωσης ποσοστού ύψους 20% επί των οφειλομένων με 

αναδρομική ισχύ από το Νοέμβριο του 2013. 
 
Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 14 μέλη ήτοι:  ο Δήμαρχος και οι κ.κ. Α. Μαϊμάρης, Στ. 
Σουρμελή, Μ. Κληρίδης, Δ. Παπαχαραλάμπους, Φρ. Γεωργιάδου, Δ. Τσίγκης, Μ. 
Χατζηβασιλείου, Α. Μηχανικός, Φ. Κουρουφέξης, Ι. Κληρίδης, Στ. Γεωργίου, Μ. Δαμιανός 
και Μ. Ιερείδης.   
 
Εναντίον ψήφισαν 7 μέλη ήτοι: οι κ.κ. Α. Αντωνίου, Μ. Πασχάλη, Στ. Γερολατσίτης, Β. 
Πολυκάρπου, Θ. Βασιλείου, Π. Μανώλη και Ε. Σολομωνίδου.  
 

Στο σημείο αυτό ο κος Μ. Ιερείδης εξήλθε από την αίθουσα. 
 

(β) Πρόταση για επέκταση της περιόδου ενοικίασης του περιπτέρου από 1P

η
P Ιουλίου 2014 έως 

τις 30 Σεπτεμβρίου 2014. 
 

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 11 μέλη ήτοι:  ο Δήμαρχος και κ.κ. Α. Μαϊμάρης, Στ. 
Σουρμελή, Μ. Κληρίδης, Δ. Παπαχαραλάμπους, Φρ. Γεωργιάδου, Δ. Τσίγκης, Μ. 
Χατζηβασιλείου, Α. Μηχανικός, Φ. Κουρουφέξης, Ι. Κληρίδης. 
 
Εναντίον ψήφισαν 9 μέλη ήτοι οι κ.κ. Α. Αντωνίου, Μ. Πασχάλη, Στ. Γερολατσίτης, Β. 
Πολυκάρπου, Θ. Βασιλείου, Π. Μανώλη και Ε. Σολομωνίδου, Μ. Δαμιανός και Στ. 
Γεωργίου.  
 

Ενόψει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία: 
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(α) να επιμείνει στην απόφαση του ημερ 17/6/2014 και να εγκρίνει μείωση ποσοστού ύψους 
20% επί των οφειλομένων με αναδρομική ισχύ από το Νοέμβριο του 2013 

 
(β) να αναθεωρήσει την απόφαση του ημερ 17/6/14 και να περιορίσει την περίοδο επέκτασης 

του συμβολαίου ενοικίασης του περιπτέρου από 1P

η
P Ιουλίου 2014 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 

 
UΘέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων  
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 5/3/14 κοινοποιήθηκε 
στο Συμβούλιο. 
 
 
 544.19 U[11.3.8]  Εγκαίνια Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Πολιτιστικού Κέντρου 
 

(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 5/3/2014 είναι σχετική).  
 
Τα εγκαίνια του Πολιτιστικού Κέντρου/Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
πραγματοποιήθηκαν στις 11 Ιουνίου 2014.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση.  
 
544.19.1 U[11.3.8] Παρουσιάσεις ΒιβλίωνU  

 
      Αποφασίστηκε η επαναφορά του θέματος σε προσεχή συνεδρία. 
 
 
 544.20 U[14.2.01.1-14.2.01.2-14.2.01.3-14.2.01.4-14.3.06]  Ετήσιο Πρόγραμμα 

Εκδηλώσεων ΔήμουU  
 

(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 5/3/2014 είναι σχετική).  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Δήμου που 
επισυνάπτεται ως Παράρτημα “A” στα πρακτικά.  
 

 
 544.21  U[7.11.02-11.4.04]  Θρησκευτικό μνημόσυνο για Εθνικές Επετείους 25UPU

ης
UPU 

Μαρτίου και 1UPU

ης
UPU Απριλίου.  Μνημόσυνο θανόντος Δημάρχου και 

θανόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 
 

(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 5/3/2014 είναι σχετική).  
 
Τα πιο πάνω μνημόσυνα έγιναν στις 23/3/14 στον Ιερό Ναό Αγ. Σπυρίδωνα.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση.  
 

 
 544.22  U[14.3.06]  Επιλογή χορηγών και χορηγών επικοινωνίας για εκδηλώσεις 

του Δήμου 
 

(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 5/3/2014 είναι σχετική).  
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Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει την υπηρεσία να επιλέγει τους χορηγούς και 
τους χορηγούς επικοινωνίας εκδηλώσεων.  
 
Οι επιλογές αυτές θα τυγχάνουν της έγκρισης του Δημοτικού Γραμματέα.  
 
 

UΘέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων  
 
Τα σημειώματα των συνεδριών της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων ημερ. 19/2/14 και 10/4/14, 
κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 
 
 544.23  [U11.04.08]  Διαλέξεις στους Οικισμούς Εκτοπισθέντων 
 

(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών 
Θεμάτων ημερ. 19/2/2014 είναι σχετική).  
 
Οι διαλέξεις στους Οικισμούς Εκτοπισθέντων έχουν ολοκληρωθεί με 
επιτυχία.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση.  
 
 

544.24 U[11.12.03.05/2]  Ανέγερση αποδυτηρίων/αποχωρητηρίων στο γήπεδο 
του Συνοικισμού Οικισμού Εκτοπισθέντων Στρόβολος ΙΙΙ 

 
(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών 
Θεμάτων ημερ. 19/2/2014 είναι σχετική).  
 
Η Αν. Δημοτικός Γραμματέας πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι: 
 
(α) Το Ταμείο Εξαγοράς Χώρων Στάθμευσης δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ετοιμασία τεχνοοικονομικής μελέτης για το 
πιο πάνω έργο. 

 
(β) Το θέμα θα επανέλθει στο Συμβούλιο αφού εν τω μεταξύ 

απασχολήσει και την Επιτροπή Αθλητισμού και Νεολαίας.  
 

 
544.25 [U6.31.22]  Συμβόλαιο Έργου Δημοτικής Βιβλιοθήκης/Πολιτιστικού Κέντρου 
 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ενόψει των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν σε ότι αφορά την 
παραλαβή του έργου, ο Δήμος ενεργώντας στα πλαίσια του σχετικού συμβολαίου, με την 
καθοδήγηση του Νομικού του Συμβούλου και την εξασφάλιση διαβεβαιώσεων ότι δεν τίθεται κανένα 
θέμα ασφάλειας της οικοδομής προχώρησε στην παραλαβή του έργου. 
 
Για την αντιμετώπιση των διαφόρων  προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και την πορεία όλων των 
εξελίξεων κρατείτο συνεχώς ενήμερη η Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου, η οποία στην 
τελευταία της συνεδρία που έγινε στις 5/6/14 έθεσε θέμα τερματισμού των υπηρεσιών του 
αρχιτέκτονα και καταγγελίας του στο ΕΤΕΚ.  Τα πρακτικά της συνεδρίας αυτής κοινοποιήθηκαν στο 
Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη.  Αντίγραφό τους επισυνάπτεται στα πρακτικά ως Παράρτημα 
«Β» και αποτελεί αναπόσπαστό τους μέρος. 
 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης ότι: 
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- βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαιτησίας για τη διαφορά μεταξύ του Δήμου και του 

αρχιτέκτονα του έργου σε σχέση με την αμοιβή του 
 

- η διαιτησία δεν αφορά κανένα θέμα που έχει σχέση με τον τερματισμό των υπηρεσιών του 
αρχιτέκτονα 

 
- με ανταπαίτηση του Δήμου θα περιλαμβάνονταν στη διαδικασία διαιτησίας θέματα 

καθυστερήσεων, κακοτεχνιών κ.λ.π. 
 

Σχετική αναφορά έγινε στη θέση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου για άμεσο τερματισμό 
των υπηρεσιών του αρχιτέκτονα του έργου.   
 
Ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας ο κος Π. Μανώλη ανέφερε ότι έχει περιέλθει στην 
αντίληψή του ότι ο αρχιτέκτονας του έργου, με επιστολές του προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό 
Συμβούλιο άφηνε κάποιες αιχμές εναντίον του εργολάβου του έργου και ζητούσε να παρουσιαστεί 
ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και να δώσει κάποιες πληροφορίες, χωρίς ωστόσο να του δοθεί 
η ευκαιρία να το πράξει.  Η αλληλογραφία αυτή, πρόσθεσε, δεν έχει φθάσει ποτέ κοντά του γεγονός 
το οποίο χαρακτήρισε απαράδεκτο. Για το λόγο αυτό, κατέληξε, έκρινε ότι έπρεπε να ενημερώσει τον 
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και έτσι έπραξε. 
 
Με αφορμή την αναφορά του κ. Π. Μανώλη η Αν. Δημοτικός Γραμματέας διευκρίνισε ότι  η 
Υπηρεσία έθετε ενώπιον της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου τις επιστολές που έχουν σταλεί 
στο Δήμο από τον Αρχιτέκτονα του Έργου και γινόταν επίσης εκτενής αναφορά σε όλα τα γεγονότα 
και ισχυρισμούς που αναφέρονταν στις επιστολές του Αρχιτέκτονα, με συγκεκριμένες παραπομπές 
στους φακέλους της Υπηρεσίας. Σχετικές αναφορές γίνονταν και για την επιτόπια κατάσταση του 
έργου.  
 
Ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε τα πιο πάνω. 
 
Το Συμβούλιο μετά το πέρας της συζήτησης υιοθέτησε τη θέση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Έργου σε σχέση με τον τερματισμό των  υπηρεσιών του αρχιτέκτονα του έργου και την καταγγελία 
του στο ΕΤΕΚ. 
 
Ο κος Π. Μανώλη διαφώνησε με την απόφαση του Συμβουλίου. 
 
 
544.26 [U12.05.100]  Εφαρμογή του Περί της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου 96(Ι) 

του 2013 
 
Το θέμα τέθηκε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης σε ότι αφορά τον 
τερματισμό της συμμετοχής εμπόρων στη Λαϊκή Αγορά όπως προβλέπεται από τις πρόνοιες της πιο 
πάνω νομοθεσίας.  
 
Σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να αναμένει την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος ενώπιον της 
αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προτού τοποθετηθεί επί του θέματος.  
 
 
UΘέματα αρμοδιότητας Τεχνικής Επιτροπής  
 
Τα σημειώματα των συνεδριών της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 12/5/14, 29/5/14 και 25/6/14, 
κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 
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 544.27  U[Β 963/79-12.1.01.29]  Αίτημα των κκ Ξένιου Ξενοφώντος και Μαρίας 

Παχίτη για διεύρυνση νότιας παρόδου της οδού Αγίας Μαρίνας, που 
διέρχεται μπροστά από τα τεμάχια 56, 57, 60, 392 και 423, Φ/Σχ ΧΧΧ 61, 
62 χωρίο τμήμα Β, στο Στρόβολο  

  
(Η παρ. 1 των πρακτικών της Τεχνικής Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 
ημερ. 25/6/2014 είναι σχετική).  
 
Οι αιτητές παρευρέθηκαν στη συνεδρία και επεξήγησαν στο Συμβούλιο τους 
λόγους για τους οποίους, κατά τη γνώμη τους, επιβάλλεται η διεύρυνση της 
πιο πάνω παρόδου. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε την επαναφορά του θέματος για λήψη απόφασης 
στην προσεχή του συνεδρία. 
 
 

544.28 U[15.24.15]  Αγορά υπηρεσιών για τη λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
 
Η κα Δέσπω Μασούρεκκου, Βιβλιοθηκονόμος του Δήμου θα απουσιάζει με άδεια ανάπαυσης από 
τις 04/07/2014 -11/07/2014. 
 
Ένεκα του γεγονότος ότι υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη κρίθηκε 
αναγκαίο όπως αυτή παραμείνει ανοικτή για το κοινό κατά τις πιο πάνω ημερομηνίες. 
 
Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία έχει έρθει σε επαφή με την κα Ελεονώρα Κλεάνθους η οποία 
εργοδοτήθηκε για έξι μήνες στη Δημοτική Βιβλιοθήκη  μέσω του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων 
Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς της Αρχής 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
 
Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης της στη Δημοτική Βιβλιοθήκη η κα Ε. Κλεάνθους έτυχε 
πλήρους εκπαίδευσης για τον τρόπο λειτουργίας της και κρίθηκε ότι είναι η πλέον κατάλληλη και 
καταρτισμένη για να αναπληρώσει την κα Δ. Μασούρεκκου κατά τη διάρκεια της απουσίας της.   
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω αποφάσισε να εγκρίνει: 
(α) την αγορά υπηρεσιών από την κα Ελεονώρα  Κλεάνθους, η οποία θα αναλάβει τη 

λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης  για την περίοδο από 04/07/2014 μέχρι 11/07/2014, 
έναντι συνολικής αμοιβής ύψους €125,00 

(β) όπως παρόμοια ή άλλη πιθανή διευθέτηση τύχει εφαρμογής και κατά την περίοδο από 
11/08/2014 μέχρι 14/08/2014 κατά την οποία η κα Δ. Μασούρεκκου θα απουσιάζει επίσης 
με άδεια ανάπαυσης.  

 
Ο κος Φ. Κουρουφέξης διαφώνησε με την απόφαση του Συμβουλίου σε ότι αφορά την αμοιβή της  
κας Ε. Κλεάνθους. 
 
 
544.29 U[3.4.2/12]  Αιτήσεις για έκδοση/ανανέωση αδειών πώλησης οινοπνευματωδών 

ποτώνU  
   
(Η παρ. 540.8 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 28/4/2014, είναι 
σχετική). 
 
Το θέμα της έκδοσης αδειών πώλησης οινοπνευματωδών απασχόλησε σε έκταση το Δημοτικό 
Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερ 28/4/2014.  Η απόφαση του με αρ. 540.8/28.4.2014 αναφέρεται. 
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Στα πλαίσια της πιο πάνω απόφασης του το Συμβούλιο μελέτησε αριθμό αιτήσεων για 
έκδοση/ανανέωση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και αποφάσισε: 
 
(α) να εγκρίνει τις αιτήσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί για ανανέωση των 

σχετικών αδειών για το έτος 2014 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
1. Στέλιος Χατζηιωάννου  

Sham Café Ltd 
Αθηνών 20Β, 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

2. Aurelia Marin Kasartou 
Παντοπωλείο La Grasu La Bacanie 

Πειραιώς 24, 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

3. Νίκος Νικολάου 
Φρουταρία Νίκος Νικολάου 

Επτανήσου 1, 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

4. Πέτρος Βότσης 
Περίπτερο Kiama Mini Market 

Πέτρου Ηλιάδη 1, 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

5. Αιμίλιος Ιωάννου 
Το Μπακάλικο του Αιμίλιου 

Ειρήνης 29, Στρόβολος Ανανέωση 

 
(β) να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την πρόθεση του Δήμου να εφαρμόσει πλήρως, 

από το προσεχές έτος, τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και να τους καλέσει να 
μεριμνήσουν για την εξασφάλιση των προαπαιτούμενων αδειών και πιστοποιητικών 
προκειμένου να τους παραχωρηθεί άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών για το έτος 
2015. 

 
 
 
 
 
  
Δήμαρχος 
 
 
UΚοινU:  Γενικό Ελεγκτή  
          της Δημοκρατίας 
 
 
ΚΠ’’Γ/ΕιρΠ 
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UΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
UΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014  

 
Ημερομηνία ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΧΩΡΟΣ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

Τετάρτη 19/3/14, 
19:30 

Δήμος Στροβόλου – 
Δημοτική Βιβλιοθήκη και 
Σύλλογος Αιγυπτιωτών 

Κύπρου  

Εκδήλωση από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου, σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο Αιγυπτιωτών Κύπρου   

Αίθουσα Εκδηλώσεων της 
Δημοτικής  Βιβλιοθήκης 

Στροβόλου               
(Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 

34) 

Κυριακή 23/3/14 

Δήμος Στροβόλου και 
Εκκλησιαστική 

Επιτροπή Ιερού Ναού 
Αγίου Σπυρίδωνα  

Θρησκευτικό Μνημόσυνο για τις Εθνικές Επετείους 
25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου   Ιερός Ναός Αγίου 

Σπυρίδωνα  

Κυριακή 23/3/14 
20:30 Δήμος Στροβόλου  

Συναυλία «Hope»  
Μουσικό Ταξίδι με τη μουσική ομάδα Βαρύαυλος ΙΙΙ και 

την Ηρώ Σαΐα, με μελωδίες από ελληνικό και ξένο 
ρεπερτόριο.  

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωβουλευτού 
και ιδρύτριας των Κοινωνικών Ιατρείων, Δρα Ελένης 

Θεοχάρους. 
Μέρος των εσόδων από την πώληση των εισιτηρίων 
θα δοθεί για στήριξη των Κοινωνικών Ιατρείων.  

 Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου  

Πέμπτη 27/3/14, 
19:30  

Δήμος Στροβόλου – 
Δημοτική Βιβλιοθήκη και 
Ελληνικός Πνευματικός 

Όμιλος Κύπρου  

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου – Παρουσίαση του Έργου 
του Ελλάδιου Χανδριώτη «Απάνθισμα Ευριπίδειου 

Λόγου»   
 Δημοτική Βιβλιοθήκη  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

Τετάρτη 2/4/14, 
19:30   

Δήμος Στροβόλου – 
Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 
Αφιέρωμα στη συγγραφέα, εκπαιδευτικό Μαρία 

Πυλιώτου.  
 

Αίθουσα Εκδηλώσεων της 
Δημοτικής  Βιβλιοθήκης 
Στροβόλου               
(Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 
34)  
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Ημερομηνία ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΧΩΡΟΣ 

Πέμπτη 3/4/14, 
19:00 

Την εκδήλωση 
στηρίζουν ο Δήμος 

Στροβόλου, το 
Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού. 

Συναυλία Musica Live V 
Συναυλία με έργα για Χορωδία, Μπάντα και Ορχήστρα  

 
Συμμετέχουν το Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Λακατάμιας,  
Λύκειο Κύκκου Β, American Academy, The Grammar 
School, The English School, η Επαρχιακή Ορχήστρα 

Σχολείων Λευκωσίας, η Ορχήστρα Εγχόρδων του 
Ευρωπαϊκού Ωδείου Λευκωσίας 

 και η Συμφωνική Μπάντα Δήμου Στροβόλου –  
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.  

 Δημοτικό Θέατρο  

Παρασκευή 4/4/14  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Κύπρου σε συνεργασία 
με τη Διεύθυνση Μέσης 

Εκπαίδευσης 
Υπουργείου Παιδείας 

και Πολιτισμού 
Στηρίζει ο Δήμος 

Στροβόλου  

Ημερίδα Χορωδιών από Υπουργείο Παιδείας σε 
συνεργασία με τον Δήμο Στροβόλου  Δημοτικό Θέατρο  

Κυριακή 6/4/14, 
10:00 Δήμος Στροβόλου Τουρνουά Φούτσαλ Δήμου Στροβόλου   Αθλητικό Κέντρο Δήμου 

Στροβόλου 

Τετάρτη 9/4/14, 
20:30  Δήμος Στροβόλου  Πασχαλινή συναυλία με τα μουσικά σύνολα της Ιεράς 

Μητρόπολης Τριμυθούντος και άλλους συμμετέχοντες  Δημοτικό Θέατρο  

Παρασκευή 11/4/14, 
10:00-12:00  

Δήμος Στροβόλου – 
Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Εκδήλωση για τα Ήθη και Έθιμα του Πάσχα  
  

Αίθουσα Εκδηλώσεων της 
Δημοτικής  Βιβλιοθήκης 

Στροβόλου  
(Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 

34) 

Δευτέρα 28/4/14, 
19:30  

Δήμος Στροβόλου – 
Δημοτική Βιβλιοθήκη και 

Παγκύπριος 
Πολιτιστικός Σύλλογος  

Κώστας Μόντης – Παρουσίαση του Θεατρικού του 
Έργου   

Αίθουσα Εκδηλώσεων της 
Δημοτικής  Βιβλιοθήκης 

Στροβόλου  
(Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 
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Ημερομηνία ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΧΩΡΟΣ 
ΜΑΙΟΣ 

Τετάρτη 7/5/14, 
20:30  Δήμος Στροβόλου  Παράσταση Λαογραφικού Ομίλου, 

 με τη συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας   Δημοτικό Θέατρο  

Περί τα μέσα Μαΐου Δήμος Στροβόλου Ποδηλατικός Γύρος Στροβόλου  Αφετηρία: Δημοτικό Μέγαρο 

Σάββατο 24/5/14, 
16:00  Δήμος Στροβόλου  

«Πούκι Μπου, το Ξωτικό του Δάσους»  
της Ελένης Αρτεμίου Φωτιάδου 

Παιδική θεατρική παράσταση από το Θέατρο «Σκάλα» 
 Δημοτικό Θέατρο  

 

Πέμπτη 29/5/14, 
20:30   Δήμος Στροβόλου  

Πολυπολιτισμική εκδήλωση με πολιτιστικά σχήματα και 
καλλιτέχνες από τις 4 βασικές κοινότητες της Κύπρου 
(Ελληνοκυπριακή, Τουρκοκυπριακή, Μαρωνίτικη και 

Αρμένικη) 

 Δημοτικό Θέατρο  

Παρασκευή, 30/5/14,  
10:00-12:00 

Δήμος Στροβόλου – 
Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Λήξη Λογοτεχνικών Πρωινών 2013-2014 
  

Αίθουσα Εκδηλώσεων της 
Δημοτικής  Βιβλιοθήκης 

Στροβόλου  
(Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 

34) 
ΙΟΥΝΙΟΣ 

Κυριακή 1/6/14 Δήμος Στροβόλου  

Εκδήλωση Γευσιγνωσίας, με τη συμμετοχή του 
Λαογραφικού Ομίλου, στα πλαίσια υλοποίησης του 

έργου ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών 
Η εκδήλωση εντάσσεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων 

για τα εγκαίνια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και 
Πολιτιστικού Κέντρου Στροβόλου 

 Πολιτιστικό Κέντρο 
Στροβόλου  

Τετάρτη 4/6/14, 
19:00  Δήμος Στροβόλου  

Εγκαίνια Νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Πολιτιστικού 
Κέντρου Στροβόλου 

 Η εκδήλωση εντάσσεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων 
για τα εγκαίνια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και 

Πολιτιστικού Κέντρου Στροβόλου.  

 
Δημοτική Βιβλιοθήκη και 

Πολιτιστικό Κέντρο 
Στροβόλου  

1-13/6/14  Δήμος Στροβόλου  

Κύκλος εκδηλώσεων, στα πλαίσια των εγκαινίων του 
Πολιτιστικού Κέντρου και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

Στροβόλου  
Συμμετέχοντες: Μουσικό Λύκειο Λευκωσίας, ΕΚΑΤΕ, 

Όμιλος Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης κ.α.)  

 
Δημοτική Βιβλιοθήκη και 

Πολιτιστικό Κέντρο 
Στροβόλου 
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Ημερομηνία ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΧΩΡΟΣ 

Ιούνιος  Δήμος Στροβόλου 

Εγκαίνια Ετήσιας Έκθεσης 
Φωτογραφικού Ομίλου Στροβόλου 

Η εκδήλωση εντάσσεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων 
για τα εγκαίνια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και 

Πολιτιστικού Κέντρου Στροβόλου 

 Δημοτικό Μέγαρο 

Δευτέρα 23/6/14, 
20:30  Δήμος Στροβόλου  Ρεσιτάλ βιολιού και πιάνου με τον Wolfgang Schroeder   Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου  

Παρασκευή 27/6/14, 
20:30 Δήμος Στροβόλου  Συναυλία με Βέρα Μπούφη και Μάριο Κούμα   Πάρκο Ακροπόλεως  

ΙΟΥΛΙΟΣ 

Πέμπτη, 3/7/14, 
20:30  Δήμος Στροβόλου  Συναυλία με μουσικό σχήμα του Λεωνίδα Πιτσιλλίδη  

Πάρκο Ακροπόλεως  
 
 

 

Κυριακή 6/7/14  

Δήμος Στροβόλου και 
Εκκλησιαστική 

Επιτροπή Ιερού Ναού 
Παναγίας 

Χρυσελεούσας  

Θρησκευτικό Μνημόσυνο Εθνομάρτυρα Κυπριανού  Ιερός Ναός Παναγίας 
Χρυσελεούσας  

Τρίτη 8/7/14  Δήμος Στροβόλου  Πρώτη Ποιητική Βραδιά  
  Πάρκο Αγίου Δημητρίου  

Ιούνιος ή Ιούλιος  Δήμος Στροβόλου  Συναυλία με τη Βέρα Μπούφη και τον Μάριο Κούμα 
   Πάρκο Ακροπόλεως  

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
Τετάρτη 6/8/14, 

20:30   
 

Δήμος Στροβόλου Δεύτερη Ποιητική Βραδιά  Πάρκο Αγίου Δημητρίου 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

Παρασκευή 12/9/14, 
18:00  Δήμος Στροβόλου Κουκλοθεατρική παράσταση "Ο Μικρός Πρίγκιπας" με 

το θέατρο Angelico  Πάρκο Ακροπόλεως  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
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Ημερομηνία ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΧΩΡΟΣ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

 Δήμος Στροβόλου και 
Σωματείο Παρνασσός Εκδήλωση Μνήμης Πολυτεχνείου  Σωματείο Παρνασσός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
       
       
 
UΣΗΜΕΙΩΜΑU: 
 
 
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014, από τις 1.30 μ.μ μέχρι τις 2.15 μ.μ., στα 
γραφεία του Δήμου Στροβόλου, συνεδρία της Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Έργου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 
 
Στη συνεδρία παρέστησαν οι κ.κ Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Ανδρέας Μαϊμάρης, 
Αντιδήμαρχος, Άννα Καρύδη, Αν. Δημοτικός Γραμματέας, Νεόφυτος Χριστοδουλίδης, 
Προϊστάμενος Τομέα Κατασκευών και Συντήρησης, Ανδρούλλα Αντωνίου, Στέλλα 
Σουρμελλή, Παναγιώτης Μανώλη, Έλλη Σολωμονίδου, μέλη της Επιτροπής και Γρηγόρης 
Λεοντίου, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου. 
 
Ο κ. Δήμαρχος καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και έδωσε αμέσως τον λόγο στην Αν. 
Δημοτικό Γραμματέα κα Άννα Καρύδη η οποία έκανε εισαγωγή στη σύσκεψη αναφέροντας 
ότι σκοπός της είναι η ενημέρωσή των μελών της Επιτροπής αναφορικά με την πορεία 
των γεγονότων όπως έχουν εξελιχθεί μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και των 
διαφόρων προβλημάτων που υπήρχαν και τα οποία είχαν συζητηθεί σε προηγούμενη 
συνεδρία, έτσι ώστε οι παρευρισκόμενοι να  τοποθετηθούν αναφορικά με τα  προτεινόμενα 
επόμενα βήματα, ενόψει και των επιστολών που έχει αποστείλει ο κ. Παναγιωτίδης στο 
Δήμο και μερικές από τις οποίες κοινοποίησε και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Προβαίνοντας στην επί του θέματος σχετική ενημέρωση, η Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
ανέφερε τα πιο κάτω. 
 
Μετά την απόσυρση από τον Αρχιτέκτονα του πιστοποιητικού παραλαβής που εξέδωσε 
περί τα μέσα του 2013 και την επανειλημμένη ακολούθως άρνησή του να εκδώσει νέο 
πιστοποιητικό παραλαβής και αφού μελετήθηκαν διεξοδικά όλα τα δεδομένα, με  την 
καθοδήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, συντάχθηκε και στάληκε στον 
Αρχιτέκτονα επιστολή με την οποία του ζητείτο ουσιαστικά να εκδώσει πιστοποιητικό 
παραλαβής, δεδομένου ότι είχαν εκλείψει τυχόν θέματα ασφάλειας που είχαν εγερθεί σε 
προηγούμενες επιστολές.  Εντούτοις αυτό δεν προωθήθηκε και υπήρξε μια εκ μέρους του 
κατ’ εξακολούθηση αναβλητικότητα, εν μέσω προσχημάτων και διαφόρων δικαιολογιών.  
Δεδομένου αυτού και με βάση τις πρόνοιες του Συμβολαίου Εργολαβίας,  ο Δήμος 
προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013, σε κατοχή του Έργου.  Κατόπιν αυτού, ο 
Αρχιτέκτονας έστειλε επιστολή με την οποία ζητούσε να επιθεωρήσει το Έργο, πλην όμως, 
εφόσον ο Δήμος  ενήργησε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συμβολαίου Εργολαβίας, 
θεώρησε ότι δεν τίθετο πλέον θέμα παραλαβής του Έργου από τον Αρχιτέκτονα. 
 

Αρ. Φακ: 6.31.22 
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Ακολούθησε επιστολή του Εργολάβου με την οποία ζητούσε έκδοση πιστοποιητικού 
παραλαβής μετά την κατοχή του Έργου από τον Δήμο και στην οποία επιφύλασσε όλα τα 
δικαιώματά του ως αυτά προκύπτουν από το Συμβόλαιο Εργολαβίας. 
Κατόπιν τούτου ο Δήμος προειδοποίησε γραπτώς τον Αρχιτέκτονα ότι αν δεν προχωρήσει 
σύμφωνα με το Συμβόλαιο Εργολαβίας σε έκδοση πιστοποιητικού παραλαβής, θα 
λάμβανε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, μη αποκλειόμενης και της απόλυσης του. 
 
Μετά από τα πιο πάνω ακολούθησε η έκδοση πιστοποιητικού παραλαβής από τον 
Αρχιτέκτονα και εισήγησή του για αποδέσμευση μέρους της κράτησης.     
 
Η κα Καρύδη έκανε επίσης αναφορά στο γεγονός ότι ζητήθηκε επανειλημμένα από τον 
Αρχιτέκτονα να προσκομίσει σχέδια για να τροχοδρομηθεί η έκδοση τροποποιητικής 
άδειας και πιστοποιητικού τελικής έγκρισης για αλλαγές που έγιναν επί τόπου.  Παρόλα 
αυτά μέχρι σήμερα δεν το έχει πράξει. 
 
Ενόψει των πιο πάνω, καταλήγοντας,  η Αν. Δημοτικός Γραμματέας, αναφέρθηκε σε 
συζητήσεις του θέματος με τον Νομικό Σύμβουλο και τέθηκε θέμα απόλυσης του 
Αρχιτέκτονα και καταγγελίας του στο ΕΤΕΚ.  
 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κος Νεόφυτος Χριστοδουλίδης ο οποίος συμπληρωματικά 
στα όσα ανέφερε η κα Καρύδη, διευκρίνισε ότι εάν προχωρήσει ο Δήμος στην απόλυση 
του Αρχιτέκτονα, αυτό που απομένει να γίνει συμβατικά σε σχέση με το Συμβόλαιο 
Εργολαβίας, είναι η ολοκλήρωση των τελικών λογαριασμών του Έργου.  Ο κος 
Χριστοδουλίδης ανέφερε επίσης ότι με τις συμπληρωματικές συμφωνίες που έγιναν, δεν 
υπάρχει καμιά διαφορά με τον Εργολάβο σε θέματα παράτασης χρόνου και ότι απομένει 
μόνο να πληρωθεί κάποια εργασία την οποία δεν έχει ακόμα πιστοποιήσει ο Αρχιτέκτονας. 
 
Ο κος Μαϊμάρης τοποθετήθηκε επί του θέματος εκφράζοντας τη συμφωνία του με την 
εισήγηση για απόλυση του Αρχιτέκτονα και καταγγελία του στο ΕΤΕΚ. 
 
Ο κος Γρηγόρης Λεοντίου, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, τόνισε εμφαντικά ότι ο Δήμος 
πρέπει να επιδείξει από εδώ και πέρα μηδενική αντοχή απέναντι στον Αρχιτέκτονα, 
δεδομένου και του γεγονότος ότι η στάση του είναι μεταξύ άλλων και προσβλητική και ότι 
έχει ήδη επιδειχθεί έναντί του υπέρμετρη ανεκτικότητα.  
 
Επιπλέον έθεσε ενώπιον της Επιτροπής και θέμα αντιδεοντολογίας εκ μέρους του 
Αρχιτέκτονα, τονίζοντας ότι μετέρχεται όλες τις μεθόδους, εφόσον  παρακάμπτει τις 
συμβατικές διαδικασίες και αποστέλλει επιστολές απ’ ευθείας σε μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, σε μια προσπάθεια επηρεασμού τους και κατ’ επέκταση επηρεασμού του 
αποτελέσματος της διαδικασίας. 
 
Καταληκτικά, ο κος Λεοντίου τοποθετήθηκε θέτοντας επί τάπητος την αναγκαιότητα 
απόλυσης του Αρχιτέκτονα και καταγγελίας του στο ΕΤΕΚ.   
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Δεδομένου ότι υπήρξε πλήρη ταύτιση των παρευρισκομένων με τα πιο πάνω, η θέση αυτή 
αποτέλεσε και ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής. 
 
12 Ιουνίου 2014 
 
ΝΧρ/ΜΑρ 
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