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Πρακτικά 559ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του Δήμου στις 23/7/2015 από τις 2.15μμ -3.00 μμ 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 10/2015 
 
Παρόντες: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
κ.  Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχος  
 
κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης Μιχαήλ Ιερείδης  
 Σταύρος Γερολατσίτης Στέλλα Σουρμελή  
 Μαρία Πασχάλη Ανδρέας Μαϊμάρης       Μέλη 
 Θωμάς Βασιλείου Γεώργιος Χρυσάνθου       Δημοτικού 
 Στέλιος Γεωργίου Κώστας Σωφρονίου       Συμβουλίου 
 Σταύρος Σταυρινίδης Παναγιώτης Μανώλη  
    
Απόντες: 
 
 Ανδρούλα Αντωνίου Μάριος Χατζηβασιλείου  
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Αντώνης Μηχανικός  
 Γεώργιος Αναστασίου Φάνος Κουρουφέξης       Μέλη 
 Μιχάλης Δαμιανός Ιωάννης Κληρίδης       Δημοτικού 
 Μάρκος Κληρίδης Σωτήρης Λουκαΐδης       Συμβουλίου 
 Φρόσω Γεωργιάδου Έλλη Σολομωνίδου  
 Δημήτρης Τσίγκης   
 

        
Παρευρισκόμενη:  κα Α Καρύδη, Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
 
Δικαιολόγηση απουσιών: Οι απουσίες των κ.κ. Μ. Δαμιανού, Μ. Κληρίδη, Φρ. Γεωργιάδου και 
Φ. Κουρουφέξη, δικαιολογήθηκαν.  
       
 

 
559.1 [13.19.3.16] Μελέτη και έγκριση των Αναθεωρημένων Προϋπολογισμών του 

Δήμου (Τακτικού και Αναπτύξεως) για το έτος 2015 
 
Οι Αναθεωρημένοι Προϋπολογισμοί ετοιμάστηκαν από τη Διαχειριστική Επιτροπή με βάση τις 
εξουσίες που της παρέχονται από το άρθρο 47(1) του Περί Δήμων Νόμου. 
 
Το Συμβούλιο μελέτησε τους Προϋπολογισμούς, συζήτησε επί του πιο κάτω επιμέρους θέματος 
και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: 
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Προϋπολογισμός Ανάπτυξης  
 
Κωδ 1011300010 Βελτίωση οδού Τσερίου €208.550,00 
 
Το Συμβούλιο με δέκα ψήφους υπέρ και τέσσερεις εναντίον αποφάσισε κατά πλειοψηφία να 
δεσμεύσει την πιο πάνω πρόνοια. 
 
Στη συνέχεια το Συμβούλιο ενέκρινε τον Αναθεωρημένο Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου για το 
έτος 2015 ο οποίος παρουσιάζει την πιο κάτω γενική εικόνα: 
 
Τακτικός Προϋπολογισμός: 
 
Έσοδα    €17.575.076,00 
Δαπάνες    €17.573.777,00 
Υπόλοιπο 31/12/2015  €         1.299,00 
 
 
559.2 [3.4.02/12]   Έκδοση αδειών πώλησης οινοπνευματωδών ποτών 
 
(Οι παρ 540.8 και 554.17 των πρακτικών των συνεδριών του Δημοτικού Συμβουλίου, ημερ. 
28.4.14 και 7.4.15, αντίστοιχα, είναι σχετικές). 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο: 
 
(α) με την απόφαση του με αρ 540.8/28.4.2014, αποφάσισε: 
 
 (ι) να προχωρήσει, από 1/1/2015, στην πλήρη εφαρμογή των προνοιών του Περί 

Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου και να καλέσει κάθε ενδιαφερόμενο να 
μεριμνήσει για την εξασφάλιση όλων των προαπαιτούμενων, από το Κεφ 144, 
αδειών και πιστοποιητικών προκειμένου να του παραχωρηθεί άδεια πώλησης 
οινοπνευματωδών ποτών 

 
 (ιι) να μην εκδώσει νέες άδειες εκτός αν πληρούνται πλήρως οι πρόνοιες της πιο πάνω 

νομοθεσίας 
 
(β) με την απόφασή του με αρ 554.17/7.4.15 διαφοροποίησε την πιο πάνω απόφαση του και 

αποφάσισε όπως για το έτος 2015 η άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών σε συνήθη 
υποστατικά, να χορηγείται εφόσον αυτά έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον άδεια οικοδομής 
για τη συγκεκριμένη χρήση και για υποστατικά που αφορούν δημόσια κτίρια, η λειτουργία 
των οποίων διέπεται από τις πρόνοιες του άρθρου 112 του Περί Δήμων Νόμου, 
επιπρόσθετα να καλύπτονται και με άδεια λειτουργίας. 

 
Το Συμβούλιο συζήτησε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τις πιο πάνω αποφάσεις σε 
σχέση με τις πρόνοιες του Περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου και αφού έλαβε 
υπόψη τις συνέπειες που εξακολουθούν να δημιουργούνται από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση 
αποφάσισε να διαφοροποιήσει τις επί του θέματος αποφάσεις του ως ακολούθως: 
 
(α) για το έτος 2015 η άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών σε υποστατικά εξαιρουμένων: 
 
 (i) των υποστατικών που αφορούν δημόσια κτίρια, η λειτουργία των οποίων 

διέπεται από τις πρόνοιες του άρθρου 112 του Περί Δήμων Νόμου 
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 (ii) των υποστατικών για τα οποία εκδόθηκε, από το δικαστήριο, διάταγμα 
κατεδάφισης 

 
να παραχωρείται ανεξάρτητα εάν αυτά καλύπτονται από τις προαπαιτούμενες, από το Κεφ 
144, άδειες και πιστοποιητικά 
 

(β) να παραχωρήσει τελευταία πίστωση χρόνου μέχρι 31/12/2015 σε κάθε ενδιαφερόμενο,  να 
μεριμνήσει για την εξασφάλιση των προαπαιτούμενων, από το Κεφ 144, αδειών και 
πιστοποιητικών προκειμένου να του παραχωρηθεί άδεια πώλησης οινοπνευματωδών 
ποτών για το έτος 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
Δήμαρχος 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
          της Δημοκρατίας 
 
 
ΚΠ’’Γ/ΣΚ 


