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Πρακτικά 550ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 13/1/2015 

 

 
 
 
Πρακτικά 550ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του Δήμου στις 13/1/2015 από τις 6.00μμ-7.45μμ 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 1/2015 
 
Παρόντες: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
κ.  Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχος  
 
κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης Στέλλα Σουρμελή  
 Σταύρος Γερολατσίτης Μάρκος Κληρίδης  
 Ανδρούλα Αντωνίου Ανδρέας Μαϊμάρης  
 Μαρία Πασχάλη Φρόσω Γεωργιάδου  
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Δημήτρης Τσίγκης       Μέλη 
 Θωμάς Βασιλείου Μάριος Χατζηβασιλείου       Δημοτικού 
 Γεώργιος Αναστασίου Αντώνης Μηχανικός       Συμβουλίου 
 Στέλιος Γεωργίου Γεώργιος Χρυσάνθου  
 Σταύρος Σταυρινίδης Ιωάννης Κληρίδης  
 Μιχάλης Δαμιανός Σωτήρης Λουκαΐδης  
 Μιχαήλ Ιερείδης Παναγιώτης Μανώλη  
    
Απόντες: 
 
κ.κ. Φάνος Κουρουφέξης       Μέλη 
 Έλλη Σολομωνίδου       Δημοτικού 
 Κώστας Σωφρονίου       Συμβουλίου 

         
Παρευρισκόμενος:  κ. Γιώργος Χριστοδούλου, Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
  
 

 
550.1 Επικύρωση πρακτικών 
 
Τα πρακτικά της 547ης, 548ης και της 549ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 
21/10/2014, 11/11/2014 και 26/11/2014, αντίστοιχα αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και 
υπογράφτηκαν. 
 
Απορρέοντα από τα πρακτικά των πιο πάνω συνεδριών 

 
550.1.1  [2.2.1.7]  Πανδημοτική συγκέντρωση για την οδό Τσερίου 

 
 Η παρ.547.5 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημ. Συμβουλίου ημερ. 

21/10/2014 είναι σχετική) 
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Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι: 
 
α)  στις 23/12/2014 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Δήμου συνάντηση με 

εκπροσώπους της Επιτροπής των καταστηματαρχών και των κατοίκων της 
οδού Τσερίου στην παρουσία και των αρμοδίων Κυβερνητικών Τμημάτων 
για ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με το έργο βελτίωσης της οδού Τσερίου 

 
β) η Ομάδα Πρωτοβουλίας κατοίκων και καταστηματαρχών της οδού Τσερίου 

με επιστολές ημερ. 12/1/2015 και 13/1/2015 μέσω δικηγορικού γραφείου 
έχει θέσει ορισμένα ζητήματα σε σχέση με το έργο και ζητά συνάντηση με 
το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την συζήτηση τους 

 
 γ) ορίστηκε για τις 23/1/2015 συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί στα  

γραφεία του Δήμου με τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα για συζήτηση των 
εξελίξεων επί του θέματος 

 
 δ) θα διευθετηθεί νέα συνάντηση με αντιπροσωπεία των κατοίκων στη 

παρουσία του δικηγόρου που τους εκπροσωπεί στην οποία θα κληθούν να 
παραστούν και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών Ομάδων του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

 
 Το Συμβούλιο ζήτησε να κρατείται ενήμερο επί των εξελίξεων. 
 

 
 550.1.2 [13.25.8.7/6]  Οφειλόμενος φόρος θεάματος Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού για τις ποδοσφαιρικές συναντήσεις στο στάδιο ΓΣΠ για την 
περίοδο 1/1/2013-17/7/2014 

 
(Η παράγραφος 547.6 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
ημερ. 21/10/14 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι έχουν δοθεί οδηγίες στο δικηγόρο του Δήμου να 
εγείρει πολιτική αγωγή εναντίον του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για την 
είσπραξη του οφειλόμενου φόρου.  
 

550.1.3 [15.31.01/2]  Ενστάσεις από το υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου 
Στροβόλου επί των ετήσιων υπηρεσιακών εκθέσεων για τα έτη 2011, 2012 
και 2013 

 
(Η παράγραφος 547.30 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου ημερ. 21/10/14 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι έχει ολοκληρωθεί η αναγκαία προεργασία και τα 
εμπλεκόμενα μέλη του προσωπικού θα κληθούν ενώπιον του στην προσεχή 
συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 

550.1.4 [17.1.3.4/22]  Σχέδιο πενταετούς συνεργασίας του Δήμου Στροβόλου με τις 
Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη 
χρήση του Δημοτικού Θεάτρου για εκδηλώσεις των Πολιτιστικών 
Υπηρεσιών και της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου 

 
(Η παράγραφος 547.31 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου ημερ. 21/10/14 είναι σχετική). 
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Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι αναμένεται από το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού η επιστολή αποδοχής του σχεδίου συνεργασίας.  
 

550.1.5 [13.19.3.15]  ΄Εγκριση για επιπρόσθετες δαπάνες σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του άρθρου 66 (1) του Περί Δήμων Νόμου / Κώδικας 
Προϋπολογισμού 81407 “Επιδιόρθωση Φώτων Τροχαίας”.  Ποσό 
πρόνοιας:  €60.000,00 
 
(Η παράγραφος 547.33 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου ημερ. 21/10/14 είναι σχετική). 
 
Σε σχέση με την ως άνω πρόνοια του Προϋπολογισμού το Δημοτικό Συμβούλιο 
με την υπ΄ αριθμό 547.33 / 21.10.2014 απόφαση του ενέκρινε, με βάση τις 
πρόνοιες του άρθρου 66(1) του Περί Δήμου Νόμου, τη διενέργεια επιπρόσθετης 
δαπάνης ύψους €11.000,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 8010105 
“Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Υπαλλήλων”. 
 
Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας διευκρίνισε ότι η ως άνω πρόνοια αφορά τον 
Προϋπολογισμό του έτους 2013.  
 

550.1.6 [17.1.3.4]  Αίτημα του κ. Ανδρέα Ι. Βοσκού, Καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής 
Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για 
δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου για την πραγματοποίηση 
συναυλίας στα πλαίσια τριήμερου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα “Η αρχαία 
Κυπριακή Γραμματεία ανά τους αιώνες” 

 
(Η παράγραφος 548.12 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου ημερ. 11/11/14 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η ως άνω συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 22 
Μαρτίου 2015. 
 

550.1.7 [13.25.08.01/15]  Αιτήματα των Σωματείων ΑΠΟΕΛ, ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ για μείωση του τέλους θεάματος για τους ποδοσφαιρικούς 
αγώνες που διεξάγονται στο ΓΣΠ  
 
(Η παράγραφος 549.7 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
ημερ. 26/11/14 είναι σχετική). 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμό 549.7 / 26.11.2014 απόφαση του 
καθόρισε το τέλος θεάματος που θα πληρώνεται για όλους ανεξαίρετα τους 
αγώνες που διεξάγονται στο ΓΣΠ, σε ποσοστό ύψους 5%.  
 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε από τον Αν. Δημοτικό Γραμματέα ότι σύμφωνα με 
γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου η απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.  
 

550.1.8 [13.20.299/3]  Οφειλές ενοικίων Αντώνη Βιολάρη – Ενοικιαστή κυλικείων 
Δημοτικού Μεγάρου και Θεάτρου 
 
(Η παράγραφος 549.10 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου ημερ. 26/11/14 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι: 



4 

________________________________________________________________________________ 
Πρακτικά 550ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 13/1/2015 

 

(α) Η Υπηρεσία έχει καλέσει τον κ. Α. Βιολάρη και έχει θέσει ενώπιον του τα 
εναλλακτικά σενάρια ανανέωσης του συμβολαίου του όπως αυτά 
καθορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 
(β) Ο κ. Α. Βιολάρης επέλεξε το σενάριο το οποίο προβλέπει ανανέωση της 

συμφωνίας μέχρι το Μάρτιο του έτους 2016 και δήλωσε ότι μέχρι τέλος 
Μαρτίου 2015 θα είναι σε θέση να καταθέσει εγγύηση για κάλυψη μέρους 
του οφειλόμενου ποσού.  

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει την επαναφορά του θέματος ενώπιον του 
για λήψη απόφασης τον προσεχή Μάρτιο.  
 

Οι κ.κ. Γ. Χρυσάνθου και Β. Πολυκάρπου εισήλθαν στην αίθουσα κατά τη συζήτηση του πιο πάνω 
θέματος.  

 
550.1.9 [20.10.1.31]  Διατήρηση αντικειμένων (φωτογραφίες, καντήλια, κεριά) επί 

του πεζοδρομίου στην οδό Πεντέλης  
 
(Η παράγραφος 549.12 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου ημερ. 26/11/14 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι συνεργείο του Δήμου έχει προβεί στη 
μετακίνηση των αντικειμένων από το πεζοδρόμιο.  
 

550.1.10 [14.3.08.01/6, 4.3.05/11]  Πρόταση της εταιρείας Display Art για 
πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στο χώρο του Πάρκου 
Ακροπόλεως  
 
Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι οι λόγοι μη 
πραγματοποίησης της εκδήλωσης βαρύνουν αποκλειστικά την εταιρεία Display 
Art.  
 

550.2 [12.2.011.006.004]  Οφειλές Εταιρείας Caves Park Ltd-Ενοικιάστριας 
Καφεστιατορίου Πάρκου Ακρόπολης 

 
Με σημείωμα της Υπηρεσίας ημερ. 9/1/15 το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις εξελίξεις σε ότι αφορά 
τις οφειλές της εταιρείας Caves Park Ltd ενοικιάστριας του καφεστιατορίου στο Πάρκο Ακρόπολης.  
 
Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι η εταιρεία έχει καταβάλει σημαντικό 
μέρος των οφειλόμενων ενοικίων καθώς επίσης ότι εξέφρασε την πρόθεση της για πλήρη 
ανταπόκριση.  Σημείωσε περαιτέρω ότι εν τω μεταξύ ο Δήμος έχει προχωρήσει με αγωγές εναντίον 
της εταιρείας. 
 
Το Συμβούλιο ύστερα από σχετική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εκφρασθείσα πρόθεση της 
εταιρείας για πλήρη ανταπόκριση σε ότι αφορά τις οφειλές της, αποφάσισε: 
 
(α) να αποσύρει τις αγωγές που καταχωρήθηκαν εναντίον της εταιρείας 
 
(β) να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο να χειριστεί το θέμα των δικηγορικών εξόδων με το Νομικό 

Σύμβουλο του Δήμου. 
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550.3 [15.17.10.06]  Επιστολή παραίτησης κας Άντρεας Παναγίδου 
 

Η κα Α. Παναγίδου με επιστολή της ημερ. 16/12/2014 υπέβαλε την παραίτηση της από το Δήμο.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να αποδεχθεί την παραίτηση της.  
 
 
 
550.4 [15.20.01/5]  Σχέδιο εθελοντικής αφυπηρέτησης ωρομίσθιου προσωπικού στο 

Δήμο Στροβόλου 
 

 
550.5 [4.3.04.03.007]  Ανάπτυξη Υποδομών για Ηλεκτρικά Οχήματα 
 
Με υπηρεσιακό σημείωμα ημερ. 10/12/2014 το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η ΑΗΚ αποφάσισε να 
παρέχει τη νέα υπηρεσία e-charge η οποία περιλαμβάνει σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 
που θα εγκατασταθούν σε δημόσιους χώρους ανά το παγκύπριο.  
 
Για το Δήμο Στροβόλου έχει επιλεγεί, στο παρόν στάδιο, η τοποθέτηση Φορτιστή Ηλεκτρικού 
Οχήματος, στο χώρο στάθμευσης παρά την οδό Ερεχθείου.  Η όλη εγκατάσταση και παλινόρθωση 
θα γίνει από την ΑΗΚ.  
 
550.6 [13.7.1/13]  Καταστροφή άχρηστου εξοπλισμού 
 
Το συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την καταστροφή του πιο κάτω άχρηστου εξοπλισμού: 
 

- κράγκο οχήματος ΧΚ603 
- βαλάντι οχήματος ΧΚ603 

 
550.7 [13.19.3.14-13.19.3.15]  Έγκριση για επιπρόσθετες δαπάνες 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(1) του Περί Δήμων Νόμου, 
αποφάσισε: 
 
I. Κώδικας Προϋπολογισμού:  80704 “Δαπάνες μηχανογράφησης” 

Ποσό Πρόνοιας:  €104.000,00 
 
Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €7.100,00, η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80728 “Αγορά υπηρεσιών/ετοιμασία μελετών” ποσό ύψους €1.600,00 και από τον κώδικα 10112 
”Αγορά προγραμμάτων μηχανογράφησης” ποσό ύψους €5.500,00. 
 
 
 
 

II.  Κώδικας Προϋπολογισμού:  8010502 “Επιδόματα υπαλλήλων” 
Ποσό Πρόνοιας:  €1.100,00 
 
Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €125,00, η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80747 “΄Εξοδα Εκδόσεων”. 
 

III. Κώδικας Προϋπολογισμού:  80714 “Διάφορα έξοδα” 
Ποσό Πρόνοιας:  €7.000,00 
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Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €350,00, η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80708 “Δημοσιεύσεις”. 

 
IV. Κώδικας Προϋπολογισμού:  8079903 “Αγορά υπηρεσιών φύλαξης αρχείων” 

Ποσό Πρόνοιας:  €10.000,00 
 
Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €1.500,00, η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80771 “Συμμετοχή Δήμου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα”. 

 
V. Κώδικας Προϋπολογισμού:  80753 “Αγορά υπηρεσιών για καθαρισμό δημοτικών 

εγκαταστάσεων” 
Ποσό Πρόνοιας:  €17.000,00 
 
Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €3.300,00, η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80754 “Αγορά υπηρεσιών Επιτήρησης Σχολικών Διαβάσεων πεζών”. 

 
VI. Κώδικας Προϋπολογισμού:  80724 “΄Εξοδα Γραφείων” 

Ποσό Πρόνοιας:  €9.000,00 
 
Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €450,00, η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80708 “Δημοσιεύσεις”. 

 
VII. Κώδικας Προϋπολογισμού:  8070701 “Τηλεφωνικά Τέλη” 

Ποσό Πρόνοιας:  €20.000,00 
 
Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €5.000,00, η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80771 “Συμμετοχή Δήμου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα”. 
 
Περαιτέρω επειδή το πραγματικό κόστος υπολογίζεται στις €27.000,00 με αποτέλεσμα να 
απαιτείται επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €2.000,00, αποφασίστηκε να ζητηθεί έγκριση με βάση τις 
πρόνοιες του άρθρου 66 (4) του περί Δήμων Νόμου.  Η επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €2.000,00 
θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 80771 “Συμμετοχή Δήμου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα”. 

 
VIII. Κώδικας Προϋπολογισμού:  10106 “΄Επιπλα και Σκεύη” 

Ποσό Πρόνοιας:  €2.500,00 
 
Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €170,00, η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80771 “Συμμετοχή Δήμου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα”. 

 
IX. Κώδικας Προϋπολογισμού:  80743 “Εκπαίδευση/Επιμόρφωση Προσωπικού” 

Ποσό Πρόνοιας:  €4.500,00 
 
Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €440,00, η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80754 “Αγορά Υπηρεσιών Επιτήρησης Σχολικών Διαβάσεων Πεζών”. 
 
 

X. Κώδικας Προϋπολογισμού:  80776 “Ανόρυξη Τάφων/Ενταφιασμοί” 
Ποσό Πρόνοιας:  €13.000,00 
 
Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €3.050,00, η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
81002 “Τόκοι-Δικαιώματα Τραπεζών”. 
 

XI. Κώδικας Προϋπολογισμού:  8070101 “Ασφάλεια Οχημάτων/Μοτοσικλετών” 
Ποσό Πρόνοιας:  €50.000,00 
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Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €50,00, η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
81002 “Τόκοι-Δικαιώματα Τραπεζών”. 
 

XII. Κώδικας Προϋπολογισμού:  80724 “Έξοδα Γραφείων” 
Ποσό Πρόνοιας:  €5.600,00 
 
Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €200,00, η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80723 “Διάφορες Αγορές”. 
 

XIII. Κώδικας Προϋπολογισμού:  81407 “Επιδιόρθωση Φώτων Τροχαίας” 
Ποσό Πρόνοιας:  €60.000,00 
 
Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €12.000,00, η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
81002 “Τόκοι-Δικαιώματα Τραπεζών”. 
 

XIV. Κώδικας Προϋπολογισμού:  10103 “Αγορά Οχημάτων” 
Ποσό Πρόνοιας:  €20.000,00 
 
Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €2.610,00, η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80809 “Υγειονομική διαφώτιση δημοτών”. 
 

XV. Κώδικας Προϋπολογισμού:  80901 “Οδικός Φωτισμός” 
Ποσό Πρόνοιας:  €1.200.000,00 
 
Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €180.000,00, η οποία θα εξοικονομηθεί ως ακολούθως: 
 

΄Αρθρο           Ποσό 

- 80902-“Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών Υποστατικών”     €80.000,00 
- 8010104-“Εισφορές Εργοδότη Υπαλλήλων”      €30.000,00 
- 8010201-“Βασικός Μισθός Εργατών”      €40.000,00 
-    8010204-“Εισφορές Εργοδότη Εργατών”     €30.000,00  
 

 550.7.1 [13.19.3.14.13]  Έγκριση για επιπρόσθετη δαπάνη σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του άρθρου 66(1) του περί Δήμων Νόμου / ΄Ετος 
Προϋπολογισμού 2013 

 
Το Συμβούλιο με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 66(1) 
του περί Δήμων Νόμου αποφάσισε: 
Κώδικας Προϋπολογισμού έτους 2013:  8070701 “Τηλεφωνικά Τέλη” 
Ποσό Πρόνοιας:  €18.750,00 
Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €4.680,00, η οποία θα εξοικονομηθεί 
από τον κώδικα 80704 “΄Εξοδα μηχανογράφησης”. 
 
 
 

550.8 [20.01.13.66/2]  Δημόσια παρουσίαση με θέμα το κυκλοφοριακό πρόβλημα στις 
παρόδιες οδούς της οδού Προδρόμου από την οδό Πάτμου μέχρι και την οδό 
Λεύκωνος 

 
Σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα για τη δημόσια παρουσίαση που έγινε με θέμα το κυκλοφοριακό 
πρόβλημα στις παρόδιες οδούς της οδού Προδρόμου από την οδό Πάτμου μέχρι και την οδό 
Λεύκωνος κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη.  
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Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα τύχει επεξεργασίας από την Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας με 
στόχο την ετοιμασία πρότασης για λήψη τελικής απόφασης επί του θέματος από το Δημοτικό 
Συμβούλιο.  

 
 
550.9 [6.33.1.7.1/2]  Πρόταση για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου 
 
Το Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του Νεοελληνικού Σπουδαστηρίου Πετρώνδα για συνδιοργάνωση με 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκδηλώσεων με θέμα την ελληνική λογοτεχνία, ιστορία και τον Πολιτισμό.  

 
550.10 [16.05.15/8]  Αμοιβή Σχολικών Τροχονόμων 
 
Με υπηρεσιακό σημείωμα ημερ. 17/12/2014 το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι εκ παραδρομής στον 
εγκριμένο Προϋπολογισμό του Δήμου για τα έτη 2015 έως 2017, (Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού / 
Δαπάνες), κάτω από τον Κωδ. 1005-80754 αναφέρεται στις επεξηγήσεις ότι η αύξηση της αμοιβής 
των Σχολικών Τροχονόμων αρχίζει από το έτος 2016 αντί από το έτος 2015.  Οι πιστώσεις που 
εγκρίθηκαν στα πλαίσια του Προϋπολογισμού για τα έτη 2015, 2016 και 2017 είναι ορθές.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διενέργεια της αναγκαίας διόρθωσης.  
 

 
550.11 [13.25.4/7-13.25.5/4]   Τέλος σκυβάλων οικιστικών υποστατικών για το έτος 2014 

Τέλος σκυβάλων, επαγγελματικής άδειας και άδειας διατήρησης επαγγελματικών 
υποστατικών για το έτος 2014 

 
Ο φορολογικός κατάλογος του τέλους Σκυβάλων, της Επαγγελματικής ΄Αδειας και ΄Αδειας 
Διατήρησης των Οικιστικών και Επαγγελματικών Υποστατικών της περιοχής Στροβόλου, για το έτος 
2014 ανήλθε σε €4.778.510,00 ως ακολούθως: 
 
- Τέλος Σκυβάλων Οικιστικών/Επαγγελματικών Υποστατικών   €3.770.021,00 
- Τέλος Επαγγελματικής άδειας         €851.493,00 
- Άδεια Διατήρησης Επαγγελματικών Υποστατικών      €156.996,00 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τον πιο πάνω φορολογικό κατάλογο.  

 
550.12 [18.6.6/5]   Πρόταση του Δημάρχου Λευκωσίας για ενοποίηση ορισμένων 

υπηρεσιών των Δήμων Λευκωσίας και Στροβόλου 
 
Σχετικό επεξηγηματικό σημείωμα για την πρόταση του Δημάρχου Λευκωσίας, το οποίο ετοιμάστηκε 
από τον Αν. Δημοτικό Γραμματέα, διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη.  
   
Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο να χειριστεί το θέμα και να απαντήσει στο Δήμαρχο 
Λευκωσίας.  
 
 
 
550.13 [ΠΦΕ 156]  Αίτημα κ Δωρόθεου Φραγκεσκίδη για άδεια απουσίας άνευ απολαβών 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την παραχώρηση άδειας απουσίας δύο μηνών ήτοι από 1/1/15 
μέχρι 28/2/15 χωρίς απολαβές.  
 
550.14 [9.14.1/5]  Τρίμηνη αναβολή εφαρμογής της νομοθεσίας για τη λειτουργία των 

Λαϊκών Αγορών 
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Σχετική με το θέμα επιστολή του Δημάρχου προς τους Επικεφαλής των Δημοτικών Ομάδων ημερ. 
23/12/2014 κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη.  
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι: 
 
 α)  υπάρχει πρόθεση από μέρους βουλευτών να επαναφέρουν για συζήτηση την πρόταση 

νόμου για τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας με τρόπο ώστε να επιτρέπεται σε 
μεταπωλητές που ικανοποιούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια να λειτουργούν στην Λαϊκή 
Αγορά. 

 
 β) και άλλοι Δήμου που λειτουργούν Λαϊκές Αγορές έδωσαν τρίμηνη παράταση,  
 
αποφάσισε να εγκρίνει αίτημα για αναβολή της πλήρους εφαρμογής της νομοθεσίας για τη λειτουργία 
των Λαϊκών Αγορών για τρεις μήνες.  
 
Στο σημείο αυτό ο κος Β. Πολυκάρπου αποχώρησε από την Συνεδρία. 
 
550.15 [3.4.02/12]  Αιτήσεις για έκδοση/ανανέωση άδειας οινοπνευματωδών ποτών 
(Η απόφαση της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 540.8 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.  
 
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 

έκδοση/ανανέωση των σχετικών αδειών για το έτος 2014: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/
ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ 

 

1.  Kαραπέτ Μανουκιάν 
Εστιατόριο Αρμενάκι 
 

Σαν Σουσί 15, Στρόβολος Ανανέωση 
 

2.  Γεώργιος Παντίσκος 
Περίπτερο Ελπίδα 

Αθηνών 23, Στρόβολος Ανανέωση 

3.  Μαρία Δυμιώτη 
Εν Καρπώ – Φρέσκοι Ξηροί 
Καρποί 

Μακεδονιτίσσης 84Θ, 
Στρόβολος 
 

Νέα Άδεια 
 

4.  Φρόσω Θεοφάνους 
Υπεραγορά Golden Star 

Ιφιγενείας 88, Στρόβολος Ανανέωση 

5.  Χαρίλαος Στρογγυλιώτης 
Ταβέρνα «Στου Κυριάκου» 

Κ. Παλαιολόγου 5, 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

 

(β) να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την πρόθεση του Δήμου να εφαρμόσει πλήρως, 
από 13/3/15, 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 μετά την πιο πάνω ημερομηνία.  
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Θέματα αρμοδιότητας Τεχνικής Επιτροπής  
 
550.18 Το σημείωμα της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 23/12/2014 κοινοποιήθηκε 
στο Συμβούλιο για ενημέρωση. 
 
550.19 [13.19.2.15]  Επιδόματα Εργατικού Προσωπικού 
 
Στον Προϋπολογισμό του έτους 2015 κάτω από το άρθρο 8010501 περιλαμβάνεται δεσμευμένη 
πρόνοια ύψους €5.100,00 η οποία αφορά την καταβολή επιδόματος ύψους €46,00 ημερησίως σε 
εργατικό προσωπικό που εργάζεται εκτός ωρών εργασίας για αντιμετώπιση προβλημάτων που 
παρουσιάζονται κατά τα Σαββατοκυρίακα και τις αργίες. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την αποδέσμευση της πρόνοιας.  
 
 
 
Δήμαρχος 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
          της Δημοκρατίας 
 

 

ΚΠ’’Γ/ΕιρΠ 


