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Πρακτικά 552ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 10/3/2015 

 

 
 
 
Πρακτικά 552ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του Δήμου στις 10/3/2015 από τις 06:00μμ-07:30μμ 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 3/2015 
 
Παρόντες: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
κ.  Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχος  
     
κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης Φρόσω Γεωργιάδου  
 Σταύρος Γερολατσίτης Αντώνης Μηχανικός  
 Ανδρούλα Αντωνίου Γεώργιος Χρυσάνθου  
 Μαρία Πασχάλη Φάνος Κουρουφέξης  
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Ιωάννης Κληρίδης  
 Θωμάς Βασιλείου Σωτήρης Λουκαΐδης       Μέλη 
 Μιχάλης Δαμιανός Έλλη Σολομωνίδου       Δημοτικού  
 Μιχαήλ Ιερείδης Κώστας Σωφρονίου       Συμβουλίου 
 Στέλλα Σουρμελή Παναγιώτης Μανώλη  
 Ανδρέας Μαϊμάρης   
    
    
    
 
Απόντες: 
 
κ.κ. Γεώργιος Αναστασίου 

Στέλιος Γεωργίου 
 

 Σταύρος Σταυρινίδης       Μέλη 
 Μάρκος Κληρίδης       Δημοτικού  
 Δημήτρης Τσίγκης       Συμβουλίου 
 Μάριος Χατζηβασιλείου  

                                     
         

Παρευρισκόμενος:  κ. Γιώργος Χριστοδούλου, Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
 
 
Δικαιολόγηση απουσιών: Οι απουσίες των κκ. Γ. Αναστασίου, Σ. Γεωργίου, Σ. Σταυρινίδη, Μ. 
Κληρίδη, Δ. Τσίγκη, και Μ. Χατζηβασιλείου δικαιολογήθηκαν. 
        
 

 
552.1 Επικύρωση πρακτικών 
 
Τα πρακτικά της 550ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 13/1/2015 
αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 
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Απορρέοντα από τα πρακτικά της 550ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 
13/1/2015 
 

552.1.1: [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 παρ. 550.1.4 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημ. Συμβουλίου ημερ. 
13/01/2015 είναι σχετική) 

 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με 
επιστολή του ημερ. 27/2/2015 έχει αποδεχθεί το πιο πάνω σχέδιο 
συνεργασίας. 
 

552.1.2: [12.2.011.006.004]  Οφειλές Εταιρείας Caves Park Ltd-Ενοικιάστριας 
Καφεστιατορίου Πάρκου Ακρόπολης  
 
(Η παρ. 550.2 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημ. Συμβουλίου ημερ. 
13/01/2015 είναι σχετική) 
 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι με βάση την υπ΄αρ. 550.2/13.1.2015 
απόφαση του ο Δήμος έχει αποσύρει τις αγωγές που καταχωρήθηκαν 
εναντίον της εταιρείας Caves Park Ltd και ότι προωθείται προς 
διαπραγμάτευση το θέμα των δικηγορικών εξόδων. 
 

552.1.3: [15.20.01/5]  Σχέδιο εθελοντικής αφυπηρέτησης ωρομίσθιου προσωπικού 
στο Δήμο Στροβόλου 
 
(Η παρ. 550.4 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημ. Συμβουλίου ημερ. 
13/01/2015 είναι σχετική) 
 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή του 
ημερ. 2/3/2015 ενέκρινε την προώθηση του Σχεδίου εθελούσιας 
αφυπηρέτησης για το ωρομίσθιο προσωπικό όπως ονομαστικά αναφέρεται 
στην απόφαση του με αρ. 550.4/13.1.2015 νοουμένου ότι θα περιληφθεί 
σχετική πρόνοια για τις αναγκαίες αποζημιώσεις στον Προϋπολογισμό του 
Δήμου. 
 

 
552.2 [15.24.2.2./30-15.20.17.5/6] Ενιαία Συλλογική Σύμβαση Δήμων Μείζονος Λευκωσίας 

για το υπαλληλικό προσωπικό για την περίοδο 1/1/2013 μέχρι 31/12/2014 – Ενιαία 
Συλλογική Σύμβαση Δήμων Μείζονος Λευκωσίας για το εργατικό προσωπικό για 
την περίοδο 1/1/2013 μέχρι 31/12/2014 

 
Με την ημερήσια διάταξη διαβιβάστηκαν στο Συμβούλιο τα τελικά κείμενα των συμφωνιών που 
διέπουν τους όρους εργασίας των υπαλλήλων και των εργατών των Δήμων της μείζονος 
Λευκωσίας, τα οποία ετοιμάστηκαν σε συνεργασία με τις Συντεχνίες του προσωπικού και 
εγκρίθηκαν στη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 18/2/2015, από το Κλιμάκιο, το οποίο 
χειρίζεται θέματα προσωπικού των Δήμων της μείζονος Λευκωσίας και αφορούν την περίοδο από 
1/1/2013 μέχρι 31/12/2014. 
 
Σχετικά ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι: 
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(α)  το θέμα απασχόλησε για μεγάλο χρονικό διάστημα το Κλιμάκιο το οποίο έχει επιτύχει όπως 
στις Ενιαίες Συλλογικές Συμβάσεις συμπεριληφθούν και οι Δήμοι Γερίου και Τσερίου 

 
(β)  στη σύμβαση του υπαλληλικού προσωπικού έχει συμπεριληφθεί σχετική ρύθμιση σύμφωνα με 

την οποία όλοι οι υφιστάμενοι έκτακτοι εργαζόμενοι, που έχουν καταστεί αορίστου χρόνου, με 
βάση τις πρόνοιες του Νόμου 98(Ι)/2003, δεν απολύονται αλλά παραμένουν στην Υπηρεσία 
μέχρι την αφυπηρέτηση τους και εκτελούν καθήκοντα θέσης, με βάση σχέδια υπηρεσίας. 

 
(γ) Τα ωφελήματα τους εφαρμόζονται κατά αναλογία όπως εφαρμόζεται στη Δημόσια Υπηρεσία 

και εντάσσονται στα Ταμεία Προνοίας που λειτουργούν οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις.  Λόγω 
της ένταξης του προσωπικού αυτού στα εν λόγω Ταμεία ο Δήμος θα επωμισθεί για τα έτη 
2014-2015 ποσό της τάξης των €34.000,00 περίπου για το οποίο πρέπει να περιληφθεί 
σχετική πρόνοια στους Προϋπολογισμούς του Δήμου. 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τις συλλογικές συμβάσεις του υπαλληλικού και εργατικού 
προσωπικού για την περίοδο από 1/1/2013-31/12/2014, αντίγραφα των οποίων βρίσκονται 
καταχωρημένα ως ακολούθως: 
 
 (α) συλλογική σύμβαση υπαλληλικού προσωπικού στις σελ. 144-290 του φακέλου με αρ. 

15.20.002.002/31 
 
 (β) συλλογική σύμβαση εργατικού προσωπικού στις σελ. 141-170 του φακέλου με αρ. 

15.20.017.005/7 
 

 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 22/1/2015 κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο. 
 
 

552.3 [16.05.024] Εισήγηση της Αστυνομίας για απαγόρευση δεξιάς στροφής 
από την οδό Αρμενίας στην οδό Εδέσσης 
 
(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας  
ημερ. 22/1/2015 είναι σχετική). 

 
Η πρόταση αφορά απαγόρευση της δεξιόστροφης κίνησης από την οδό 
Αρμενίας προς την οδό Εδέσσης προς αποφυγή της συμφόρησης που 
παρατηρείται στο τμήμα της οδού Αρμενίας από την συμβολή της με την Λεωφ. 
Λεμεσού, η οποία αλυσιδωτά προκαλεί και προβλήματα τροχαίας στην Λεωφ. 
Λεμεσού.  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και 
αποφάσισε να εγκρίνει την πρόταση της Αστυνομίας για απαγόρευση της 
δεξιόστροφης κίνησης από την οδό Αρμενίας προς την οδό Εδέσσης. 
 

 
 

552.4 [20.05.005.025-20.01.013.544] Αίτημα για κατάργηση κίτρινων γραμμών 
στις οδούς Αθηνοδώρου και Αθηναγόρα 
 
(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας  
ημερ. 22/1/2015 είναι σχετική). 
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Το αίτημα αφορά κατάργηση των υφιστάμενων κίτρινων γραμμών στην μια 
πλευρά της οδού Αθηνοδώρου ή την παροχή δικαιώματος στάθμευσης στους 
παρόδιους ιδιοκτήτες του δρόμου. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι η ανάγκη απαγόρευσης της στάθμευσης 
στο δρόμο δεν έχει εκλείψει, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπή Οδικής 
Ασφάλειας και αποφάσισε: 
 
(α) να απορρίψει το αίτημα για κατάργηση των υφιστάμενων κίτρινων 

γραμμών 
 
(β) να διερευνήσει την νομική πτυχή και όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για 

το ενδεχόμενο παραχώρησης άδειας στάθμευσης σε παρόδιους 
ιδιοκτήτες, σε δρόμους όπου απαγορεύεται η στάθμευση. 

 
 
 

552.5 [20.01.017.174] Αίτημα για μονοδρόμηση της οδού Πραξάνδρου 
 
(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας  
ημερ. 22/1/2015 είναι σχετική). 
 
Το αίτημα αφορά μονοδρόμηση της οδού Πραξάνδρου λόγω ισχυρισμού για 
οχληρία που προκαλείται από προμηθευτές υπεραγοράς σε παρακείμενο 
δρόμο. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι τυχόν μονοδρόμηση της οδού 
Πραξάνδρου θα προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα πρόσβασης στην γύρω 
περιοχή, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και 
αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα.  

 
 

552.6 [20.01.017.095] Πρόταση του Κεντρικού Φορέα Επίλυσης Κυκλοφιακών 
Προβλημάτων για μονοδρόμηση της οδού Αλκαίου 
 
(Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας  
ημερ. 22/1/2015 είναι σχετική). 
 
Η πρόταση αφορά μονοδρόμηση της οδού Αλκαίου με επιτρεπόμενη 
κατεύθυνση από την οδό Καλλιμάχου προς την οδό Προδρόμου. 
 
Η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας  στην πιο πάνω συνεδρία της αφού έλαβε 
υπόψη ότι παρόλο που  η εισήγηση για μονοδρόμηση της οδού Αλκαίου θα 
βελτιώσει την κυκλοφοριακή διαχείριση του δρόμου εντούτοις θα 
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα πρόσβασης σε όλα τα παρόδια κτίρια, 
αποφάσισε να εισηγηθεί στο Συμβούλιο να την απορρίψει. 
 
Το Συμβούλιο παρόλο που υιοθέτησε την εισήγηση της Επιτροπής και 
αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση, ζήτησε όπως το θέμα τύχει 
επανεξέτασης από την Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας  ενόψει σχετικής 
αναφοράς από μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στην απόφαση της 
Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας  υπάρχει αντίφαση σε ότι αφορά τα 
αποτελέσματα από την εφαρμογή του προτεινόμενου μέτρου. 
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552.7 [20.01.017.172-20.01.017.235] Δημιουργία διάβασης πεζών στην οδό 
28ης Οκτωβρίου 
 
(Η παρ. 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας  
ημερ. 22/1/2015 είναι σχετική). 
 
Τη δημιουργία υπερυψωμένης διάβασης πεζών τύπου ZEBRA στην οδό 28ης 
Οκτωβρίου έχει προτείνει ο Κεντρικός Φορέας Επίλυσης Κυκλοφοριακών 
Προβλημάτων. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και 
αποφάσισε να εγκρίνει την δημιουργία της διάβασης.  
 

 
552.8 [20.01.017.153] Αίτημα για μονοδρόμηση της οδού Ρόδου 

 
(Η παρ. 7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας  
ημερ. 22/1/2015 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της οδού 
Προδρόμου και των παρόδων της έγινε συνολική ρύθμιση των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της περιοχής, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής 
Οδικής Ασφάλειας  και αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα. 

 
 

552.9 [20.01.017.319] Πρόταση της Τράπεζας Κύπρου  για να τεθεί χρονικό 
όριο 30 λεπτών στο χώρο στάθμευσης στην οδό Βυζαντίου 5Α 
 
(Η παρ. 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας  
ημερ. 22/1/2015 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας  και 
αποφάσισε να εγκρίνει την πρόταση.  

 
 

552.10 [2.2.01.1] Αναβάθμιση της συμβολής της Λεωφ Στροβόλου με την οδό 
Αρχ Κυπριανού και την οδό Προεδρικού Μεγάρου 
 
(Η παρ. 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας  
ημερ. 22/1/2015 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και 
αποφάσισε να εγκρίνει σχέδιο με στοιχεία ΚΚΜ1879 που ετοιμάστηκε από το 
Τμήμα Δημοσίων Έργων για αναβάθμιση της πιο πάνω συμβολής και το 
οποίο διαλαμβάνει τα πιο κάτω: 
 
(α) δημιουργία επιπρόσθετης λωρίδας στην οδό Προεδρικού Μεγάρου για 

εξυπηρέτηση των δεξιόστροφων κινήσεων προς την Λεωφ. Αρχ. 
Κυπριανού 

 
(β) τροποποίηση της κτιστής κεντρικής νησίδας στο υπό επηρεασμό τμήμα 

της Λεωφόρου Στροβόλου και κατασκευή της κτιστής κεντρικής νησίδας 
στην οδό Προεδρικού Μεγάρου μέχρι τον κυκλικό κόμβο 
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(γ) η απαιτούμενη γη για την διαμόρφωση της συμβολής θα εξασφαλιστεί 
από τα υφιστάμενα πρανή στην ανατολική πλευρά του δρόμου τα οποία 
θα διαμορφωθούν και στηριχτούν κατάλληλα. 

 
 

552.11 20.01.017.094 Αίτημα για αφαίρεση κίτρινων γραμμών στην οδό 
Δοσιθέου 

 
(Η παρ. 10 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας  
ημερ. 22/1/2015 είναι σχετική.  Σχετική είναι επίσης η παρ. 541.8 των 
πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 13/5/2014). 
 
Το αίτημα για αφαίρεση των κίτρινων γραμμών στην οδό Δοσιθέου 
υποβλήθηκε και παλαιότερα και απορρίφθηκε με την υπ΄αρ. 541.8/13.5.2014 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Στη πιο πάνω συνεδρία της η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας  αποφάσισε να 
εισηγηθεί στο Συμβούλιο να απορρίψει εκ νέου το αίτημα και να ζητήσει από 
την Υπηρεσία να διερευνήσει την νομική πτυχή καθώς και τις αναγκαίες 
λεπτομέρειες για το ενδεχόμενο παραχώρησης άδειας στάθμευσης σε 
παρόδιους ιδιοκτήτες, σε δρόμους όπου απαγορεύεται η στάθμευση. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι κατά την συζήτηση του θέματος αριθμός 
μελών υποστήριξε την ικανοποίηση του αιτήματος προτού διερευνηθεί η 
δυνατότητα παραχώρησης άδειας στάθμευσης στους παρόδιους ιδιοκτήτες, 
αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα για επανεξέταση στην Επιτροπή Οδικής 
Ασφάλειας. 
 

Ο κ. Κ. Σωφρονίου εισήλθε στην αίθουσα κατά την συζήτηση του πιο πάνω θέματος. 
 

 
 

552.12 [2.2.01.9]  Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που διέρχεται από τη Λεωφόρο 
Αρχαγγέλου μέχρι το Μετόχι Κύκκου στο Στρόβολο και στην Έγκωμη 
Ρυθμιστικό Σχέδιο για την κυκλοφοριακή διαχείριση των οδών Σταδίου και 
Ουρανίας Κοκκίνου στο Στρόβολο και στην Έγκωμη 
Τροποποίηση Δεσμευτικής Ρυμοτομίας που επηρεάζει το τεμάχιο με αρ 345, του 
Φ/Σχ 21/53/Ε.2 

 
(Η παρ. 551.22 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημ. Συμβουλίου ημερ. 13/11/2012 είναι 
σχετική) 

 
Στο πλαίσιο τροποποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου κυκλοφοριακής διαχείρισης των οδών 
Σταδίου και Ουρανίας Κοκκίνου από το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως προέκυψε η ανάγκη 
διαφοροποίησης της δεσμευτικής ρυμοτομίας που επηρεάζει το τεμάχιο με αρ. 345 Φ/Σχ 21/53Ε2. 
 
Ενόψει της ανάγκης αυτής το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως ετοίμασε τα απαραίτητα σχέδια για: 
 

(α)  δημοσίευση γνωστοποίησης για μερική ανάκληση της δεσμευτικής ρυμοτομίας της οδού 
Σταδίου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 1623 στις 
16/8/80 (ΚΔΠ 230/80) και επηρεάζει το τεμάχιο με αρ. 345 Φ/Σχ 21/53Ε2. 

 
(β)  δημοσίευση νέας γνωστοποίησης με τον νέο επηρεασμό του τεμαχίου με αρ. 345 Φ/Σχ 

21/53Ε2. 
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Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τα πιο πάνω σχέδια και να θέσει σε εφαρμογή την αναγκαία 
διαδικασία για την δημοσίευση τους. 
 
Ο κ. Φ. Κουρουφέξης εισήλθε στην αίθουσα κατά την συζήτηση του πιο πάνω θέματος. 
 

 
552.13 [20.10.1.31] Απομάκρυνση αντικειμένων (φωτογραφίες, καντήλια, κεριά) επί του 

πεζοδρομίου στην οδό Πεντέλης 
 
(Η παρ. 549.12 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημ. Συμβουλίου ημερ. 26/11/2014 είναι 
σχετική) 

 
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι:  
 

(α)  παρόλο που επεξηγήθηκε στους ενδιαφερόμενους το σκεπτικό της απόφασης για την 
απομάκρυνση των πιο πάνω αντικειμένων από το πεζοδρόμιο εντούτοις αυτοί 
εξακολουθούν να ζητούν εξηγήσεις για την ενέργεια αυτή του Δήμου. 

 
(β)  θα έχει συνάντηση μαζί τους για το σκοπό αυτό στις 19 Μαρτίου 2015. 

 
 

552.14 [13.20.583] Παραχώρηση άδειας χρήσης του κυλικείου στο χώρο των σπηλιών 
στο Πάρκο Ακρόπολης 

 
(Η παρ. 551.13 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημ. Συμβουλίου ημερ. 10/02/2015 είναι 
σχετική) 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αρ. 551.13/10.2.2015 απόφαση του εξουσιοδότησε την 
Υπηρεσία να διαπραγματευτεί με τον ενοικιαστή του καφεστιατορίου του Πάρκου Ακροπόλεως για 
την παραχώρηση άδειας χρήσης του κυλικείου στο χώρο των σπηλιών του Πάρκου. 
 
Στο πλαίσιο της πιο πάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η εταιρεία Cavespark Ltd με 
επιστολή της ημ. 26.2.2015 πληροφόρησε το Δήμο τα ακόλουθα: 
 

(α)  Η λειτουργία του κυλικείου και η βιωσιμότητα αυτού θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των 
εκδηλώσεων που θα γίνονται ετησίως στις σπηλιές, από τα έξοδα λειτουργίας του, που 
αφορούν κυρίως το προσωπικό που θα το στελεχώσει, τον αναγκαίο εξοπλισμό ως και τα 
απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που θα ληφθούν για την προστασία του από κακόβουλες 
ζημιές και διαρρήξεις. 

 
(β)  Το κυλικείο δεν μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομη επιχείρηση, παρά μόνον θα μπορεί 

να λειτουργεί σε συνδυασμό με το καφεστιατόρειο ούτως ώστε αφ΄ενός να γίνονται από 
αυτό οι απαιτούμενες προμήθειες όταν υπάρχουν εκδηλώσεις στις σπηλιές και αφ΄ετέρου 
να μειώνονται τα λειτουργικά έξοδα. 

 
(γ)   Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η εταιρεία προτείνει όπως της παραχωρηθεί 

δοκιμαστικά το κυλικείο δια περίοδο ενός έτους με ενοίκιο εκ €200 – μηνιαίως. 
 
(δ)  Με την λήξη του πρώτου έτους και αφού διαφανεί ο αριθμός των εκδηλώσεων που θα 

πραγματοποιηθούν η εταιρεία θα παρουσιάσει λεπτομερή κατάλογο εσόδων-εξόδων του 
κυλικείου ούτως ώστε να γίνει και η λογική αναπροσαρμογή του ενοικίου για τα επόμενα 
έτη. 
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Το Συμβούλιο αποφάσισε: 
 

(α)  να αποδεκτεί την πρόταση της εταιρείας 
 
(β)  να προχωρήσει στην παραχώρηση της άδειας χρήσης του κυλικείου αφού προηγουμένως 

ανανεωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών η σύμβαση μίσθωσης του Πάρκου και  δοθεί η 
αναγκαία έγκριση για την παραχώρηση του χώρου των σπηλιών σε τρίτο πρόσωπο όπως 
προνοείται στην σύμβαση μίσθωσης. 

  
 

552.15 [13.20.1/5] Πρόταση συνεργασίας για τη δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικών 
προσφορών για τις ανάγκες των μελών της Ένωσης Δήμων 

 
Με επιστολή της ημ. 17/12/2014 η Ένωση Δήμων Κύπρου κοινοποίησε στο Δήμο, πρόταση 
συνεργασίας της Εταιρείας IAS Sinopsis Ltd για την δημιουργία και λειτουργία πλατφόρμας 
ηλεκτρονικών προσφορών, η οποία θα χρησιμοποιηθεί σαν βασικό εργαλείο για τις διαδικασίες 
προμήθειας υλικών και υπηρεσιών για προσφορές των οποίων η αξία είναι κάτω από το όριο που 
προβλέπεται για την δημοσίευση τους στην πλατφόρμα e-procurement του Γενικού Λογιστηρίου. 
 
Η εφαρμογή του συστήματος στο Δήμο θα γίνει χωρίς οποιοδήποτε κόστος για το Δήμο, θα είναι 
προσαρμοσμένο πλήρως στις απαιτήσεις των Δήμων και θα είναι συμβατό με την σχετική 
νομοθεσία.   Επίσης δεν προϋποθέτει οποιοδήποτε είδος υποδομής εκτός της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την πρόταση. 
 
552.16 [9.4.10.1/3] Μείωση τελών διαφημιστικών πινακίδων που προνοεί το συμβόλαιο 

που έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου και της Εταιρείας F V Panel Advertising Ltd 
για την εγκατάσταση και συντήρηση στεγάστρων αναμονής λεωφορείων στην 
περιοχή Στροβόλου έναντι της παραχώρησης και αριθμού σημείων για 
τοποθέτηση/εκμετάλλευση πινακίδων τύπου ΠΙΖΑ 

 
Κατά το έτος 2013 η πιο πάνω εταιρεία είχε υποβάλει αίτημα για μείωση του ετήσιου ποσού των 
€20.000,00 για να τυγχάνει το ιδίου χειρισμού με τις διαφημιστικές πινακίδες άλλων εταιρειών 
σύμφωνα με την ληφθείσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 525.35 ημερ. 26/3/2013. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αρ. 533.4 απόφαση του ημερ. 27/11/2013 αποφάσισε όπως για 
τις οφειλές της πιο πάνω εταιρείας που αφορούν το έτος 2012 παρασχεθεί μείωση ύψους 20% και 
για το έτος 2013 μείωση ύψους 40%, νοουμένου ότι θα εξοφληθούν μέχρι 31/12/2013. 
 
Η πιο πάνω εταιρεία κατέβαλε τις οφειλές της εντός της πιο πάνω προθεσμίας. 
 
Για τις οφειλές τελών ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων για το έτος 2014, το Δημοτικό 
Συμβούλιο με την υπ. αριθμό 541.10 απόφαση του ημερ., 13/5/2014 αποφάσισε την παραχώρηση 
μείωσης ύψους 40%. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως η μείωση που έγινε στην εταιρεία F.V. Panel Advertising Ltd για 
το έτος 2013 κατά 40% ισχύσει και για το έτος 2014. 
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552.17 [5.4.12.02.02]  Συμμετοχή Δήμου Στροβόλου στο έργο «Νέοι δρόμοι για την ένταξη 

Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Τοπική Κοινωνία» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ένταξη-Δράση Β1(Αρ 4)-Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές-
Ετήσιο Πρόγραμμα 2013 

 
Ο Δήμος Στροβόλου συμμετέχει ως εταίρος στην πιο πάνω πρόταση με τελικό δικαιούχο το Δήμο 
Λευκωσίας και με υπόλοιπους εταίρους τους Δήμους Έγκωμης, Λακατάμιας, Αγλαντζιάς, Λατσιών, 
Αγίου Δομετίου, Ιδαλίου, Γερίου, Τσερίου και τα Πολυδύναμα Κέντρα Λευκωσίας και Στροβόλου. 
 
Στόχος του έργου είναι η δραστηριοποίηση και ενεργός συμμετοχή των Δήμων της Επαρχίας 
Λευκωσίας στην αξιοποίηση των ήδη προσφερόμενων κοινωνικό-πολιτιστικών υπηρεσιών τους 
προς τους Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ).  Μέσω της υλοποίησης του προγράμματος αυτού οι 
Δήμοι θα προσφέρουν ευκαιρείες κοινωνικής ένταξης των ΥΤΧ, ενσωμάτωσης με τα τοπικά 
κοινωνικά χαρακτηριστικά και αλληλεπίδραση με τις τοπικές πληθυσμιακές ενότητες. 
 
Μια βασική καινοτομία του υφιστάμενου προγράμματος είναι η δημιουργία ενός δικτύου που 
προσφέρει τη δυνατότητα στους μετανάστες να εκφράζουν τις απόψεις και τα προβλήματα τους. 
 
Ο Δήμος Στροβόλου στα πλαίσια του προγράμματος αυτού θα προσφέρει στους μετανάστες 
μαθήματα κυπριακής κουζίνας, πρώτων βοηθειών, παραδοσιακών χωρών και ζούμπα.  
Επιπρόσθετα σε συνεργασία με οργανωμένους φορείς των μεταναστών θα διοργανώσει σεμινάρια 
προσανατολισμού για τους νεοεισερχόμενους μετανάστες κατά τα οποία αρμόδια άτομα θα 
κληθούν για να ενημερώσουν του Υπηκόους Τρίτων Χωρών για τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο, για τους τρόπους 
διακίνησης τους στην πόλη, σημαντικές υπηρεσίες, κτίρια κλπ. 
 
Οι δαπάνες που θα διενεργηθούν θα ανακτηθούν κατά 100% καθώς το εν λόγω πρόγραμμα 
συγχρηματοδοτείται κατά 95% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και κατά 5% από την Κυπριακή 
Δημοκρατία. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση για την συμμετοχή του Δήμου στο 
πρόγραμμα. 
 
552.18 [15.20.16] Διαχειριστική Επιτροπή Ταμείου Προνοίας Εργατικού Προσωπικού 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο στην συνεδρία του ημερ. 12/12/2013 διόρισε την κα. Άννα Καρύδη, τότε 
Αν. Δημοτικό Γραμματέα, ως Γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας του 
εργατικού προσωπικού, για την περίοδο 31/12/2013 μέχρι 30/9/2014 και τον κ. Γιώργο 
Χριστοδούλου, νυν Αν. Δημοτικό Γραμματέα, από 1/10/2014 μέχρι 30/6/2015. 
 
Ενόψει του γεγονότος ότι η θητεία της Διαχειριστικής Επιτροπής λήγει στις 17/4/2015 το 
Συμβούλιο αποφάσισε με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 9(β) του καταστατικού του Ταμείου να 
επαναδιορίσει τον κ. Μ. Δαμιανό ως Πρόεδρο του Ταμείου Προνοίας για την περίοδο από 
18/4/2015 μέχρι 31/12/2016 ημερομηνία που λήγει η θητεία του ως μέλος του Δημοτικού 
Συμβουλίου και τον κ. Γιώργο Χριστοδούλου ως Γραμματέα του Ταμείου Προνοίας για την περίοδο 
μέχρι 30/6/2015. 
 
Επίσης αποφάσισε να διορίσει εκ νέου την κ. Άννα Καρύδη για την περίοδο από 1/7/2015 μέχρι 
31/3/2016, περίοδο κατά την οποία θα εκτελεί χρέη Αν. Δημοτικού Γραμματέα και τον κ. Γιώργο 
Χριστοδούλου ο οποίος θα εκτελεί χρέη Αν. Δημοτικού Γραμματέα για την υπόλοιπη περίοδο ήτοι 
από 1/4/2016 μέχρι 31/12/2016. 
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552.19 [13.19.3.15] Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός του Δήμου Στροβόλου για το έτος 
2014 

 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών ασκώντας τις εξουσίες 
που τους παρέχονται από τους Περί Δήμων και Περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμους, έχουν εγκρίνει από κοινού τον αναθεωρημένο Προϋπολογισμό 
του Δήμου για το έτος 2014. 
 
Στη σχετική του επιστολή το Υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει ότι από την παραχωρούμενη 
καλυπτική έγκριση εξαιρούνται ότι από τα πιο κάτω αφορούν το Δήμο: 
 

 Θέματα υπερωριών, όπου ο Δήμος υποχρεούται να εφαρμόζει τη σχετική εγκύκλιο του 
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με αρ. 1448 και ημερ. 10/4/2012. 
 

 Η ένταξη σε ταμεία Προνοίας εργοδοτουμένων με σύμβαση αορίστου χρόνου και έκτακτων 
υπαλλήλων.  
 

 Επιδόματα σε αναπληρωτές δημοτικούς γραμματείς/μηχανικούς/ταμίες κλπ λειτουργούς 
του δήμου. 
 

 Η μεταφορά πιστώσεων από λογαριασμούς Ειδικών Ταμείων για κάλυψη άλλων δαπανών. 
 

 Η δημιουργία νέων θέσεων. 
 

 Τα σχέδια πρόωρης αφυπηρέτησης που δεν συνοδεύονται από σχετικούς κανονισμούς ή 
έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. 
 
 

Περαιτέρω σημειώνει ότι παρατηρούνται αυξημένες αναθεωρημένες πρόνοιες σε αριθμό 
κονδυλίων οι οποίες στο μέλλον δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
 
 

 
552.20 [13.19.003.015]  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(1) του Περί Δήμων 
Νόμου αποφάσισε: 
 

(α)  Κώδικας Προϋπολογισμού: 80724 «Έξοδα Γραφείου» 
Ποσό Πρόνοιας €5.800,00 

 
Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €1.450,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80714 «Διάφορα Έξοδα». 
 
552.21 [ΠΦΕ 156] Επιστολή/αίτημα κ Δωρόθεου Φραγκεσκίδη, εργάτη του Δήμου για 

παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών 
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552.22 [13.25.008/11]  Αίτημα Σωματείων ΑΠΟΕΛ, ΟΜΟΝΟΙΑΣ και ΑΠΟΛΛΩΝΑ για μείωση 

του τέλους θεάματος για τους ποδοσφαιρικούς  αγώνες που διεξάγονται στο 
στάδιο του ΓΣΠ 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να αναβάλει την συζήτηση του θέματος για την προσεχή του συνεδρία. 
 
552.23 [5.4.7/2] Συμμετοχή του Δήμου στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό Green Leaf Award 

2015 
 
Σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα με το κόστος και τα οφέλη που θα προκύψουν από την συμμετοχή 
του Δήμου στο διαγωνισμό κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διατάξη. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στο διαγωνισμό. 
 
 
552.24 [13.20.299/4]  Ανανέωση συμφωνίας χρήσης και εκμετάλλευσης των κυλικείων του 

Δημοτικού Μεγάρου και Θεάτρου Στροβόλου 
 
(Η παρ. 548.29, 549.10 και 550.1.8 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημ. Συμβουλίου ημερ. 
11/11/2014, 26/11/2014 και 13/1/2015 αντίστοιχα είναι σχετικές) 
 
Με επιστολή του ημερ. 27/2/2015 ο κ. Α. Βιολάρης, ενοικιαστής του κυλικείου του Δημοτικού 
Μεγάρου και Θεάτρου ανέλαβε δέσμευση να καταθέσει πριν την ημερομηνία ανανέωσης της πιο 
πάνω συμφωνίας, επιπρόσθετη τραπεζική εγγύηση ύψους €7.000,00 με ημερομηνία λήξης 
20/5/2016. 
 
Επίσης πληροφόρησε το Δήμο ότι θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε μήνα το μηνιαίο δικαίωμα 
ύψους €1.923,04 καθώς και το επιπρόσθετο ποσό των €556,00 για πλήρη εξόφληση των 
καθυστερημένων οφειλών του.  
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη σχετική αναφορά του Αν. Δημ. Γραμματέα ότι ο ενοικιαστής έχει 
ικανοποιήσει της προϋποθέσεις που το Δημοτικό Συμβούλιο είχε θέσει για την ανανέωση της 
σχετικής συμφωνίας, αποφάσισε να εγκρίνει την ανανέωση της για ένα χρόνο ήτοι από 21/3/2015 
μέχρι 20/3/2016. 

 
 

552.25 [3.4.2/12] Αιτήσεις για έκδοση άδειας οινοπνευματοδών ποτών 
 

Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει αιτήσεις για έκδοση/ανανέωση αδειών πώλησης 
οινοπνευματοδών ποτών. 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

1. Μαριλένα Χαραλάμπους 
Περίπτερο Μ & Μ SCYZ 

Καντάρας 116, Στρόβολος Ανανέωση 

2. Ανδρέας Κυριακίδης 
Αποικιακά Α. Κυριακίδη 

Χρυσάνθου Μυλωνά 13, 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη σχετική αναφορά του Αν. Δημ. Γραμματέα ότι οι πιο πάνω 
αιτήσεις συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας αποφάσισε να τις εγκρίνει. 
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552.26 [11.04.001] Φιλανθρωπικός Αγώνας Εθνικής Ελλάδος 2004 Vs Εθνικής Κύπρου 
2004 
 
 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει πρόταση των ευρωβουλευτών Ε. Θεοχάρους και Θ. 
Ζαγοράκη για διοργάνωση φιλανθρωπικής εκδήλωσης η οποία θα περιλαμβάνει: 
 

(α)  Τη διοργάνωση φιλανθρωπικού αγώνα μεταξύ της Εθνικής Ελλάδος 2004 και Εθνικής 
Κύπρου 2004 ο οποίος θα διεξαχθεί στο στάδιο ΓΣΠ, την Τετάρτη 1η Απριλίου και ώρα 
6:00μμ. 

 
(β)  Τη διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμή της Εθνικής Ελλάδος 2004 στο Δημοτικό Θέατρο 

Στροβόλου την ιδία μέρα στις 8:30μμ. 
 
(γ)  Τη διοργάνωση δημοσιογραφικής διάσκεψης στο Πολιτιστικό Κέντρο την Τρίτη 

31/3/2015 για προβολή των εκδηλώσεων.  
 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η συλλογή χρημάτων για τους «Εθελοντές Γιατρούς». 
 
Την όλη διοργάνωση θα αναλάβει το γραφείο Ad & the city advertising agency. 
 
Χορηγός της εκδήλωσης θα είναι η Ελληνική Τράπεζα και χορηγός επικοινωνίας το συγκρότημα 
ΔΙΑΣ. 
 
Το ποσόν της χορηγίας θα είναι €15.000,00 και θα καταβληθεί απ΄ευθείας στο πιο πάνω γραφείο 
για τα έξοδα που θα απαιτηθούν για την όλη διοργάνωση. 
 
Ο Δήμος θα έχει πολύ μικρό κόστος που θα αφορά την προμήθεια των επάθλων και διάφορα άλλα 
μικροέξοδα. 
 
Το θέατρο θα παραχωρηθεί δωρεάν. 
 
 
 
 
 
 
Δήμαρχος 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
          της Δημοκρατίας 
 
 
 
ΚΠ’’Γ/ΕΠαπ 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


