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Πρακτικά 562ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 10/11/2015 

 

 
 
Πρακτικά 562ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του Δήμου στις 10/11/2015 από τις 6.00μμ – 7.45μμ 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 12/2015 
 
Παρόντες: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
 
κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης Στέλλα Σουρμελή  
 Σταύρος Γερολατσίτης Μάρκος Κληρίδης  
 Ανδρούλα Αντωνίου Ανδρέας Μαϊμάρης  
 Μαρία Πασχάλη Μάριος Χατζηβασιλείου  
 Θωμάς Βασιλείου Αντώνης Μηχανικός       Μέλη 
 Γεώργιος Αναστασίου Ιωάννης Κληρίδης       Δημοτικού 
 Στέλιος Γεωργίου Σωτήρης Λουκαΐδης       Συμβουλίου 
 Σταύρος Σταυρινίδης Έλλη Σολομωνίδου  
 Μιχάλης Δαμιανός Κώστας Σωφρονίου  
 Μιχαήλ Ιερείδης Παναγιώτης Μανώλη  
    
Απόντες: 
 
κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχος  
 
κ.κ. Βαλεντίνος Πολυκάρπου Γεώργιος Χρυσάνθου    Μέλη 
 Φρόσω Γεωργιάδου Φάνος Κουρουφέξης    Δημοτικού 
 Δημήτρης Τσίγκης     Συμβουλίου 
 

        
Παρευρισκόμενη:  κα Άννα Καρύδη, Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
 
Δικαιολόγηση απουσιών: Οι απουσίες των κ.κ. Α. Παπαχαραλάμπους, και Φρ. Γεωργιάδου 
δικαιολογήθηκαν.  
      
 

 
562.1 Επικύρωση πρακτικών 
 
Τα πρακτικά της 560ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 8/9/2015 
αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 
 
 
Θέματα αρμοδιότητας Διαχειριστικής Επιτροπής  
 
Τα σημειώματα των συνεδριών της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 21/9/2015 και 12/10/2015, 
κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 
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 562.2 [20.5.04.13.5]  Επέκταση εναέριου οδικού φωτισμού στη γωνία των οδών Ν 
Δημαρά και Ν Λογοθέτη 

 
 (Η παρ. 2.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 

21/9/2015 είναι σχετική).  
 
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε 

να εγκρίνει τη διάθεση δαπάνης ύψους €1.291,35 για την εγκατάσταση ενός 
φαναριού ψηλής πιέσεως νατρίου 70 βατ με λαμπτήρα και βραχίονα για βελτίωση 
του οδικού φωτισμού και κατ΄ επέκταση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στις υπό 
αναφορά οδούς.  

 
  

562.3 [20.5.04.13.5]  Επέκταση εναέριου οδικού φωτισμού στην οδό Ν Πολίτη 
 
 (Η παρ. 3.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 

21/9/2015 είναι σχετική).  
 
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε 

να εγκρίνει τη διάθεση δαπάνης ύψους €1.766,08 για την εγκατάσταση ενός 
φαναριού ψηλής πιέσεως νατρίου 70 βατ με λαμπτήρα και βραχίονα για βελτίωση 
του οδικού φωτισμού και κατ΄ επέκταση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στη υπό 
αναφορά οδό.  

 
 
 562.4 [08.03.01/40]  Καλυπτική έγκριση για δαπάνη επιμόρφωσης/εκπαίδευσης 

προσωπικού του Δήμου 
 
 (Η παρ. 4.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 

21/9/2015 είναι σχετική).  
 
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε 

να δώσει καλυπτική έγκριση για τις δαπάνες των πιο κάτω εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στα οποία συμμετείχε προσωπικό του Δήμου.  

 
(α) Συμμετοχή του κ. Γιώργου Μούγη, Τεχνικού στο Διεθνές Συνέδριο 

Ασφάλειας και Υγείας που πραγματοποιήθηκε στις 12/6/2015 – 13/6/2015, 
με κόστος συμμετοχής €30,00. 

 
(β) Συμμετοχή 3 Οδηγών (Θεόδωρος Θεοδώρου, Θεοφάνης Θεοφάνους, 

Χρυσόστομος Ανδρέου) του Τομέα Κατασκευών και Συντήρησης στο 
σεμινάριο με θέμα «Ασφαλής Χρήση Γερανού σε Όχημα». Ημερ. 
υλοποίησης: 30/06/2015. Συνολικό κόστος συμμετοχής: €150,00. 

 
(γ) Συμμετοχή 16 μελών του εργατικού προσωπικού που απασχολείται στο 

Τμήμα Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης στο μονοεπιχειρησιακό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα με θέμα «Πρόσβαση σε Οροφές, Εργασία με Σκάλες και 
Ικριώματα», που πραγματοποιήθηκε στις 10/6/2015. Το συνολικό κόστος 
υλοποίησης του προγράμματος ανέρχεται στα €650,00. Το πρόγραμμα 
εγκρίθηκε για επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού με υπολογισθέν χορήγημα €1344,00.  

 
(δ) Συμμετοχή 7 μελών του εργατικού προσωπικού που απασχολείται στο 

Τμήμα Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης (οδηγοί και εργάτες που 
χρησιμοποιούνται σαν οδηγοί), σε μονοεπιχειρησιακό πρόγραμμα με θέμα 
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«Χειρισμός Ανυψωτικών Εργοεξέδρων – Βασικές Κατηγορίες», που 
πραγματοποιήθηκε στις 11/6/2015. Το συνολικό κόστος υλοποίησης 
ανέρχεται στα €650,00. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε για επιχορήγηση από την 
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με υπολογισθέν χορήγημα 
€588,00. 

 
(ε) Συμμετοχή της κας Ιωάννας Τριλλίδου, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού 

στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Event Management – Επιτυχημένη 
Διοργάνωση Εκδηλώσεων”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 21/7/2015.  
Το συνολικό κόστος συμμετοχής ανήλθε στα €107,10.  

 
 
 562.5 [13.25.008.001/6]  Αιτήσεις για επιστροφή τέλους θεάματος 
 
 (Η παρ. 6.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 

21/9/2015 είναι σχετική).  
 

  Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε να εγκρίνει την επιστροφή του τέλους θεάματος ύψους: 

 
  - €198,00 στο Χορευτικό Συγκρότημα “Ρωμιοσύνη” για την εκδήλωση που 

διοργάνωσε ο Αθλητικός Σύλλογος Αετός Πάφου στις 18/2/2015, στο 
Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου 

 
  - €785,00 στο Σύνδεσμο “Ένα όνειρο μια Ευχή” για τη συναυλία που 

διοργάνωσε στις 26/2/2015, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.  
 
 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσωπικού 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας Επιτροπής Προσωπικού ημερ. 17/9/2015, κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο. 
 
 562.6 [15.09.01.01]  Σχέδιο Εθελοντικής Αφυπηρέτησης Υπαλληλικού 

Προσωπικού στο Δήμο Στροβόλου 
 
 
 562.7 [15.01.02.65-ΠΦ 74]  Γιώργος Αργυρίδης, Τροχονόμος 
 
 
 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας  
 
Το σημείωμα της συνεδρίας Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημερ. 10/9/2015, κοινοποιήθηκε 
στο Συμβούλιο. 
 
 
 562.8 [1 1.1.02.1/4]  Τουρνουά Αντισφαίρισης Δήμου Στροβόλου 
 
 (Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και 

Νεολαίας ημερ. 10/9/2015, είναι σχετική).  
 
 Το τουρνουά αντισφαίρισης του Δήμου διεξήχθη από την 1/10/15 μέχρι 28/10/15. 
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 Δαπανήθηκε ποσό ύψους €1.225,81 και τα δικαιώματα συμμετοχής καθορίστηκαν 
ως ακολούθως: 

 
-   €8,00 για μια κατηγορία 
- €15,00 για δύο κατηγορίες  
- €20,00 για τρεις κατηγορίες  

 
 Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση.  
 
 
 562.9 [1.1.02.02/5]  Διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης αφιερωμένης στην 1η 

Οκτωβρίου ημέρα της Ανεξαρτησίας της Κύπρου 
  
 (Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και 

Νεολαίας ημερ. 10/9/2015, είναι σχετική).  
 
 
 Για τη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης για την επέτειο της ανεξαρτησίας 

της Κύπρου η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2015, δαπανήθηκε 
ποσό ύψους €545,00. 

 
 Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση.  
 
 562.10 [1.3.01]  Βράβευση αθλητών και σωματείων Στροβόλου 
 
 (Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και 

Νεολαίας ημερ. 10/11/2015, είναι σχετική).  
 
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και 

αποφάσισε τα ακόλουθα: 
 
 (α)   να βραβεύσει όλους τους αθλητές που είναι δημότες Στροβόλου και 

πρώτευσαν σε παγκύπριους αγώνες ή διακρίθηκαν σε διεθνείς αγώνες στην 
Κύπρο και στο εξωτερικό και των σωματείων που κατέκτησαν πρωτάθλημα ή 
κύπελλο στην κατηγορία που αγωνίζονται.  

 
 (β)  Η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015 στο 

Δημοτικό Θέατρο.  
 
 (γ)  Να αποσταλεί επίσημη πρόσκληση στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, 

στον Πρόεδρο του ΚΟΑ και στον Πρόεδρο της ΚΟΕ για να τιμήσουν με την 
παρουσία τους την εκδήλωση και να ζητηθεί από αυτούς, αν το επιθυμούν, 
να απευθύνουν χαιρετισμό.  

 
 (δ)  Να επιδιωχθεί η συμμετοχή στην εκδήλωση των πιο κάτω αθλητών που 

διακρίθηκαν σε Διεθνές επίπεδο για να είναι τα τιμώμενα πρόσωπα της 
βραδιάς: 

  Μάριος Γεωργίου στην Ενόργανη Γυμναστική, Ραμόνα Παπαϊωάννου στο 
Στίβο, Άντρη Ελευθερίου και Αντρέας Χάσικος στη Σκοποβολή, Απόστολος 
Παρέλλης στη δισκοβολία και Δημήτρης Χονδροκούκης στο άλμα εις ύψος.  

 
 (ε)  Να κληθεί ο κ. Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής, υπεύθυνος του γραφείου Τύπου 

της ΚΟΠ, να παρουσιάσει την εκδήλωση.  
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Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας  
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 24/9/2015, κοινοποιήθηκε 
στο Συμβούλιο. 
 
 562.11 [20.1.13.66/2] Κυκλοφοριακό πρόβλημα στις παρόδιες οδούς της οδού 

Προδρόμου 
 
 (Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 

24/9/2015, είναι σχετική).  
 
 Η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας στην πιο πάνω συνεδρία της αποφάσισε να 

εισηγηθεί στο Συμβούλιο: 
 

  (α) είτε να υιοθετήσει παλαιότερη εισήγηση του Κεντρικού Φορέα για 
Επίλυση Κυκλοφοριακών Προβλημάτων για μονοδρόμηση της οδού 
Πάτμου με δυτική κατεύθυνση και την ταυτόχρονη λειτουργία φώτων 
τροχαίας στην συμβολή των οδών Κύκκου και Προδρόμου. 

 
  (β) είτε να κλείσει οριστικά το θέμα, χωρίς την λήψη οποιωνδήποτε 

μέτρων. 
 
 Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα εγγραφεί για συζήτηση σε συνεδρία του 

Δημάρχου με τους επικεφαλής των Δημοτικών Ομάδων.  
 
 
 

562.12 [2 2.16.05.30]  Δρόμοι Ειδικής Στάθμευσης 
 

 (Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 
24/9/2015, είναι σχετική).  

 
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και 

αποφάσισε να εγκρίνει πρόταση της Υπηρεσίας για αντιμετώπιση και επίλυση των 
προβλημάτων στάθμευσης που αντιμετωπίζουν παρόδιοι ιδιοκτήτες δρόμων 
στους οποίους έχουν χαραχθεί κίτρινες γραμμές.  

 
 Αντίγραφο της πρότασης επισυνάπτεται ως παράρτημα “A” στα πρακτικά. 
 

 
562.13 [20.01.017.095]  Αίτημα για μονοδρόμηση της οδού Αλκαίου 
 

 (Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 
24/9/2015, είναι σχετική).  

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αρ. 552.6 / 10.3.15 απόφαση του απέρριψε 

πρόταση του Κεντρικού Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων για 
μονοδρόμηση της οδού Αλκαίου.  

 
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και 

αποφάσισε να ανακαλέσει την επί του θέματος απόφαση του  και να εγκρίνει τη 
μονοδρόμηση της οδού Αλκαίου με επιτρεπόμενη κατεύθυνση από την οδό 
Καλλιμάχου προς την οδό Προδρόμου.  
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562.14 [20.01.017.389]  Αίτημα για δημιουργία υπερυψωμένης διάβασης πεζών 
στην οδό Καλαμάτας 

 
 (Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 

24/9/2015, είναι σχετική).  
 
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και 

αποφάσισε να εγκρίνει την κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης πεζών, τύπου 
zebra, στην οδό Καλαμάτας παρά την είσοδο του Δημόσιου και Κοινοτικού 
Νηπιαγωγείου Ακροπόλεως.   

 
 
562.15 [20.01.017.455-2.2.01.3]  Τροχαίες παραβάσεις στη Λεωφ Ακροπόλεως / 

Κατασκευή κτιστής διαχωριστικής νησίδας 
 

 (Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 
24/9/2015, είναι σχετική).  

 
 Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα εγγραφεί για συζήτηση σε συνεδρία του 

Δημάρχου με τους επικεφαλής των Δημοτικών Ομάδων.  
 
 

562.16 [20.01.017.414]  Εισήγηση για δημιουργία διάβασης πεζών στην οδό Αγ 
Μαρίνας 

 
 (Η παρ. 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 

24/9/2015, είναι σχετική).  
 
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και 

αποφάσισε να εγκρίνει τη δημιουργία ισόπεδης διάβασης πεζών τύπου zebra 
στην οδό Αγ. Μαρίνας.  

 
 
562.17 [20.01.017.214]  Λήψη μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης στην οδό 

Θεμιστοκλέους 
 

 (Η παρ. 7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 
24/9/2015, είναι σχετική).  

 
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και 

αποφάσισε να εγκρίνει τη λήψη μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης στην οδό 
Θεμιστοκλέους.  

 
Οι κ.κ. Α. Μηχανικός και Γ. Αναστασίου εισήλθαν στην αίθουσα κατά τη συζήτηση του πιο πάνω 
θέματος.  
 

 
562.18 [20.01.017.417] Αίτημα για χάραξη διπλής κίτρινης γραμμής στην οδό Αγ 

Ιωάννη Χρυσοστόμου 
 

 (Η παρ. 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 
24/9/2015, είναι σχετική).  

 
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και 

αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα.  
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 562.19 [2.2.1.49]  Οδική ασφάλεια στη Λεωφόρο Κυριάκου Μάτση στη Λευκωσία 
 
  Το Συμβούλιο συζήτησε το πρόβλημα οδικής ασφάλειας που δημιουργείται από 

την ύπαρξη δέντρων κατά μήκος του δρόμου και αποφάσισε να απευθύνει 
σχετική επιστολή στο Τμήμα Δημοσίων Έργων και στο Δήμο Λευκωσίας. 

 
 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
 
562.20 Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων ημερ. 15/6/2015, 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο για ενημέρωση. 
 
 
562.21 [6.31.22]  Έργο Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
 
  
Το σημείωμα της συνεδρίας της Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης ημερ. 9/10/15 κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο για ενημέρωση.  
 
Επίσης ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο για τη συνάντηση που είχε για το θέμα με το Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας.  Σχετικά ανάφερε ότι: 
 
(α) ο αρχιτέκτονας του έργου αναμένει ότι τον Ιανουάριο του 2016 θα ολοκληρώσει την εξέταση 

του τελικού λογαριασμού του Έργου 
 
(β) το θέμα θα παρακολουθείται και το Συμβούλιο θα κρατείται ενήμερο επί των εξελίξεων.  
 
562.22  [9.4.02/11]  Αιτήσεις για άδεια ανάρτησης διαφημιστικής πινακίδων 
 
Ο πιο κάτω πίνακας περιλαμβάνει αιτήσεις για ανανέωση αδειών ανάρτησης διαφημιστικών 
πινακίδων, οι οποίες εξετάστηκαν και συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.  
 
Α/Α ΑΡ.ΦΑΚ. ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΡ. ΤΕΜ-Φ/ΣΧ-

ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

1 ΔΠ105/2002 ADBOARD MEDIA LTD 30/6W2/J/2806 Λεωφ. Ιωσήφ Χ” Ιωσήφ 

2 ΔΠ132/2002 ADBOARD MEDIA LTD 21/63W1/N/1590 Αρμενίας 

3 ΔΠ2/2010 ADBOARD MEDIA LTD 21/63W1/13/1994 Λεωφ. Λεμεσού 

4 ΔΠ2/2011 ADBOARD MEDIA LTD 21/1012V04/3/484 Λεωφ. Στροβόλου 

5 ΔΠ17/2013 ADBOARD MEDIA LTD 21/54E2/13/1463 Στασίνου 

6 ΔΠ38/2004 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 30/6E2/L/300 Λεωφ. Σπύρου Κυπρ. 

7 ΔΠ39/2004 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 30/6E2/L/299 Λεωφ. Σπύρου Κυπρ. 

8 ΔΠ40/2004 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 30/6E2/L/8 Λεωφ. Σπύρου Κυπρ. 

9 ΔΠ47/2004 POLYTROPO ADVERTISING LTD 21/62E2/J/2852 Λεωφ. Ιωσήφ Χ” Ιωσήφ 

10 ΔΠ48/2004 POLYTROPO ADVERTISING LTD 21/62E2/J/2852 Λεωφ. Ιωσήφ Χ” Ιωσήφ 

11 ΔΠ35/2007 POLYTROPO ADVERTISING LTD 21/63W2/13/2176 Λεωφ. Λεμεσού 

12 ΔΠ7/2011 POLYTROPO ADVERTISING LTD 21/62E2/K/1033 Αντρέα Αβρααμίδη 
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13 ΔΠ64/2006 TEMCO PANEL ADVERT. LTD 30/5W1/G/937 Λεωφ. Στροβόλου 

14 ΔΠ32/2007 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ & 
ΥΙΟΙ ΛΤΔ 

30/7W1/K/1898 Λεωφ. Λεμεσού 

15 ΔΠ21/2006 ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ 30/7W2/K/1169 Δημήτρη Λάγιου 

 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 9 του Περί Εκθέσεως Διαφημίσεων 
(΄Ελεγχος) Νόμου Κεφ. 50, τους Δημοτικούς Κανονισμούς του 2000 και τον περί Οδικής Ασφάλειας 
(Τροποποιητικό) Νόμο του 2003, Ν 50(Ι)/2003, αποφάσισε να εγκρίνει όλες τις αιτήσεις για ανανέωση 
των σχετικών αδειών για ένα χρόνο.  
 
 
562.23 [ΔΠ 39/2012 – ΔΠ 40/2012]  Pop Life Electric Shops Limited  
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αρ. 555.16 / 12.5.15 απόφαση του ενέκρινε μεταξύ άλλων την 
ανανέωση των αδειών ανάρτησης των πιο πάνω διαφημιστικών πινακίδων.  
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι η αιτήτρια εταιρεία έχει προβεί στην αφαίρεση των 
διαφημιστικών πινακίδων και δεν επιθυμεί την περαιτέρω ανάρτηση τους, αποφάσισε να ανακαλέσει 
την απόφαση με την οποία ενέκρινε την ανανέωση της άδειας ανάρτησης τους.  
 
 
562.24  [ΔΠ 10/2015]  Polytropo Advertising Ltd 
 
Η αίτηση αφορά έκδοση άδειας για ανάρτηση διαφημιστικής πινακίδας στο τεμάχιο με αρ. 384, Φ/Σχ 
30/14 Ε.Ι.2.  
 
Η πινακίδα προτείνεται σε απόσταση λιγότερη από τρία χιλιόμετρα από άλλη διαφημιστική πινακίδα 
που βρίσκεται εντός των Δημοτικών Ορίων Λατσιών κατά παράβαση του άρθρου 18Δ (4) (γ) του περί 
Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικού) Νόμου, Ν 174/86. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι η αίτηση προσκρούει στις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας 
αποφάσισε να την απορρίψει.  
 
 
562.25 [9.4.2/11]  Οφειλές Εταιρείας PHIL-O-MEDIA LTD για τέλη διαφημιστικών 

πινακίδων για την περίοδο μέχρι το 2014 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να απορρίψει πρόταση της εταιρείας για καταβολή ποσού ύψους €150,00 
ανά εβδομάδα για σταδιακή εξόφληση ποσού ύψους €16.124,00 που οφείλει στο Δήμο και να 
εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο να συνεχίσει τις επαφές με την εταιρεία με στόχο τη διευθέτηση του 
χρέους της το συντομότερο δυνατό, διαφορετικά το θέμα να επανέλθει ενώπιον του.   
 
Στο σημείο αυτό ο κ. Θ. Βασιλείου αποχώρησε από τη συνεδρία.  
 
 
562.26 [13.20.299/4]  Καθυστερημένες οφειλές δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης 

των κυλικείων του Δημοτικού Μεγάρου και Θεάτρου Στροβόλου 
 
Με υπηρεσιακό σημείωμα ημερ. 7/9/15 το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι: 
 
(α) Οι οφειλές δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των κυλικείων του Δημοτικού Μεγάρου και 

του Θεάτρου από τον κ. Α. Βιολάρη ανέρχονται στις €25. 881,62. 
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(β) Το πρόγραμμα αποπληρωμής που ορίστηκε από τον ίδιο τον κ. Α. Βιολάρη και εγκρίθηκε από 
το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αρ. 544.17/8.7.2014 απόφαση του δεν τηρείται μέσα στα 
καθορισμένα πλαίσια παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις.  

 
(γ) Οι καθυστερημένες οφειλές του κ. Α. Βιολάρη αυξάνονται και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος με 

την οριστική λήξη της συμφωνίας τον Μάρτιο του 2016 να παραμείνει μεγάλο οφειλόμενο 
ποσό το οποίο δε θα καλύπτεται από τις εγγυήσεις συνολικού ύψους €14.272,00 που έχουν 
υποβληθεί και ο κ. Α. Βιολάρης να μην είναι σε θέση να το αποπληρώσει.   

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Υπηρεσία να συνεχίσει την προσπάθεια είσπραξης των 
οφειλομένων, διαφορετικά το θέμα να επανέλθει ενώπιον του.  
 
 
562.27 [13.25.008/11]  Οφειλές φόρου θεάματος Εταιρείας ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο (Δημόσια) 

Λτδ για τους Ευρωπαϊκούς ποδοσφαιρικούς αγώνες που διεξάγονται στο στάδιο  
ΓΣΠ 

 
 
562.28 [6.12.2/5]  Ο Περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημόσιων Υπαλλήλων, 

Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2015 
[Ν102(Ι)/2015] 

 
  
Σχετική με το πιο πάνω θέμα εγκύκλιος επιστολή ημερ. 11/9/2015 του Τμήματος Διοίκησης και 
Προσωπικού κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο για ενημέρωση.  
 
 
562.29 [13.19.3.16]  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:  80725 “Στολές” 
 Ποσό Πρόνοιας:  €3.000,00 
 Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €750,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον 

κώδικα 8072501 “Άρβυλα/Υποδήματα”. 
 

II. Κώδικας Προϋπολογισμού:  80724 “Έξοδα Γραφείων” 
 Ποσό Πρόνοιας:  €10.000,00 

Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €800,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον 
κώδικα 80728 “Ετοιμασία Μελετών”. 

 
III. Κώδικας Προϋπολογισμού:  80724 “Έξοδα Γραφείων” 

 Ποσό Πρόνοιας:  €2.500,00 
Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €350,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον 
κώδικα 80716 “Πολιτιστικές Εκδηλώσεις”. 

 
 

562.30 [6.24.08.1/2]  Ενιαία Μηχανογράφηση των Δήμων της Κύπρου και Παροχή 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
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(Η παρ. 549.8 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 26/11/2014 είναι 
σχετική).  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμό 549.8 / 26.11.14 απόφαση του ενέκρινε τη συμμετοχή του 
Δήμου στο πιο πάνω έργο έναντι συνολικής δαπάνης ύψους €8.050,00 για την οποία ο Δήμος θα 
καταβάλλει ποσό της τάξης των €1.150,00 κάθε χρόνο για περίοδο 7 ετών.  
 
Η Ένωση Δήμων με επιστολή της ημερ. 2/9/15 πληροφόρησε το Δήμο ότι η συνεισφορά του έχει 
τροποποιηθεί για τους λόγους που παρατίθενται σε αυτή, από €1.150,00/ετησίως για περίοδο 7 ετών 
σε €2.531,51 ετησίως για περίοδο 6 ετών.  Η συνολική δαπάνη για το Δήμο θα ανέλθει τελικά στις 
€15.189,06 και η Ένωση Δήμων ζητά την καταβολή της πρώτης δόσης της συνεισφοράς του Δήμου.   
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη νέα συνεισφορά του Δήμου για τη συνέχιση της συμμετοχής 
του στο έργο.  
 
562.31 [13.25.2/19]  Φορολογικός κατάλογος Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το έτος 2015 
 
Το ύψος του φορολογικού καταλόγου του Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το 2015 με βάση τα 
στοιχεία που έχουν παραληφθεί από το Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λευκωσίας με εκτιμημένες αξίες 
του έτους 1980, ανήλθε σε €2.021.448,00. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τον πιο πάνω φορολογικό κατάλογο.  
 
 
562.32 [13.7.01]  Καταστροφή άχρηστου εξοπλισμού 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την καταστροφή του πιο κάτω άχρηστου εξοπλισμού: 
 
(α)  Ηλεκτρονικό Ταχυτήτων – KHR 354 
(β)  Compressor Air – KPW 121 

 
 

562.33 [15.29.001.002.001 – 15.29.001.002]  Εισφορά Δήμου στο Ταμείο Συντάξεων και 
Φιλοδωρημάτων των Υπαλλήλων  

 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αναλογιστικής μελέτης του ενεργητικού και παθητικού του Ταμείου 
Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων που ετοιμάστηκε και τις υποδείξεις της εταιρείας Symmetria F.S Ltd 
που είναι ο ανάδοχος για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και υπηρεσιακών θεμάτων γενικής 
φύσεως για σκοπούς ετοιμασίας της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου, ο Δήμος πρέπει να 
προβληματιστεί επί των ακόλουθων σεναρίων: 
 
(α) Η πλήρης χρηματοδότηση του Ταμείου σε 15 χρόνια μπορεί να επιτευχθεί στην περίπτωση 

που ο Δήμος διατηρήσει το υφιστάμενο ποσοστό εισφορών στο επίπεδο του 12.6% που 
εισφέρει σήμερα, εφόσον το καθαρό ποσοστό απόδοσης του Ταμείου ανέρχεται στο 3.2% 
ετησίως.  

 
(β) Εναλλακτικά η πλήρης χρηματοδότηση του Ταμείου σε 15 χρόνια μπορεί να επιτευχθεί με 

καθαρή απόδοση του ενεργητικού του Ταμείου 3% ετησίως και αύξηση των ελάχιστων 
εισφορών του Δήμου στο Ταμείο από 12.6% σε 15% επί των μισθών.  

 
Η προτεινόμενη αύξηση της ετήσιας εισφοράς του Δήμου κατά 2.4% αντιστοιχεί περίπου στο ποσό 
των €60.000,00 για το έτος 2016.  
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Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου και αποφάσισε να 
εγκρίνει την  αύξηση της ετήσιας συνεισφοράς του Δήμου για το 2016 από 12,6% σε 15% καθώς και 
τη συμπερίληψη της αναγκαίας πρόνοιας τους προϋπολογισμούς του έτους 2016. 
 
 
562.34 [ΠΦΕ 265]  Αίτηση του κ. Χρ. Παναγιωτίδη για παραχώρηση άδειας απουσίας άνευ 

απολαβών 
 
 
562.35 [18.6.01/ΙΙ]  Εκπροσώπηση Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων 
 
Οι εκπρόσωποι του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων είναι οι κ.κ. Λ. Σαββίδης, 
Δήμαρχος, Α. Μαϊμάρης, Στ. Γερολατσίτης και Μ. Ιερείδης, Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Η Ένωση Δήμων Κύπρου με επιστολή της ημερ. 21/10/15 ζητά από το Δήμο να επιβεβαιώσει τον 
πιο πάνω κατάλογο ονομάτων ενόψει της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης η οποία θα 
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15/12/15.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να επιβεβαιώσει τον πιο πάνω κατάλογο ονομάτων.  
 
 
562.36 [17.1.3.4]  Αίτημα του Δήμου Κυθρέας για δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού 

Θεάτρου  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου για την 
πραγματοποίηση εκδήλωσης από το Δήμο Κυθρέας στις 16/12/2015. 
 
 
562.37 [Β 120/2005 – 3.1.11]  Αίτηση της εταιρείας Parko Paliatso Luna Park-Vali 

Amusements Ltd για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του άρθρου 112 του περί Δήμων Νόμου, Ν 111/85 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να καθορίσει το ποσό των €6.000,00 ως τα δικαιώματα για την έκδοση 
της αιτούμενης άδειας.  
 
 
 
Δήμαρχος 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
          της Δημοκρατίας 
 
ΚΠ’’Γ/ΕιρΠ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “A” 

 

«Δρόμοι Ειδικής Στάθμευσης» 
 

Α. Περιγραφή Προβλήματος 

 

Το πρόβλημα παρουσιάζεται σε οικιστικούς δρόμους στους οποίους έχουν χαρακτεί 

κίτρινες γραμμές (μονές ή διπλές) για έλεγχο της ανεξέλεγκτης στάθμευσης που 

παρατηρείται για διάφορους λόγους, κυρίως όμως λόγω της γειτνίασης με εμπορικές, 

γραφειακές ή άλλες μεγάλες αναπτύξεις. 

 

Σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω, οι παρόδιοι ιδιοκτήτες υφίστανται, όχι από δική τους 

υπαιτιότητα, μεγάλη ταλαιπωρία, καθ΄ότι δεν μπορούν να σταθμεύσουν έξω από τις 

οικοδομές τους. 

 

Β. Εφαρμογή μέτρου σύμφωνα με το Άρθρο 5 των Κανονισμών Τροχαίας του Δήμου 

Στροβόλου, ΚΔΠ 28/99 

 

1. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε οικιστικούς δρόμους στους οποίους έχουν χαρακτεί 

κίτρινες γραμμές. Οι δρόμοι αυτοί θα αποκαλούνται «Δρόμοι Ειδικής Στάθμευσης». 

 

2. Στους Δρόμους Ειδικής Στάθμευσης θα τοποθετούνται και οι ακόλουθες 

πινακίδες: 

 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ 

ΚΑΡΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
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3. Οι κίτρινες γραμμές θα παραμένουν. 

 

4. Θα εξακολουθούν να ισχύουν στο δρόμο οι πρόνοιες και η Νομοθεσία του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας σε σχέση με τα σημεία όπου απαγορεύεται η στάθμευση. Τα 

σημεία αυτά είναι: 

 

- Μπροστά από την είσοδο κατοικίας ή άλλου υποστατικού 

- Σε οποιοδήποτε μονόδρομο, στην αντίθετη πλευρά της πορείας του οχήματος 

- Σε χώρους στάθμευσης οχημάτων για άτομα με αναπηρίες και σε χώρους 

στάθμευσης για οχήματα τροφοδοσίας 

- Πάνω σε πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο 

- Όπου υπάρχουν σχετικά απαγορευτικά σήματα 

- Πλησίον στροφών, διαβάσεων πεζών και φώτων τροχαίας, στενώματος δρόμου, 

απέναντι από σταθμευμένο όχημα αν το πλάτος που θα παραμείνει δεν είναι 

αρκετό για την άνετη διέλευση δύο οχημάτων 

 

5. Θα εξετάζεται η παραχώρηση ενός μόνο χώρου στάθμευσης στην πρόσοψη κάθε 

εγγεγραμμένου τεμαχίου. Σε περίπτωση που στο τεμάχιο υφίστανται πέραν της 

μίας οικιστικής μονάδας, θα εκδίδεται μία κάρτα ειδικής στάθμευσης, αν αυτό 

ζητηθεί, για κάθε μία οικιστική μονάδα. Η κατάληψη του ενός χώρου κάθε 

εγγεγραμμένου τεμαχίου από τους δικαιούχους,  θα ρυθμίζεται από τους ίδιους, 

ανάλογα με την διαθεσιμότητά του. 

 

Ο Δήμος θα μπορεί να εξετάσει την παροχή περισσότερων καρτών ανά 

εγγεγραμμένο τεμάχιο, σε ειδικές περιπτώσεις 

 

6. Η κάρτα ειδικής στάθμευσης αφού αναρτηθεί στον ανεμοθώρακα οχήματος, αυτό 

θα μπορεί να σταθμεύει επί της υφιστάμενης κίτρινης γραμμής. 

 

7. Δικαιούχοι του συγκεκριμένου μέτρου θα είναι μόνο μόνιμοι κάτοικοι παρόδιων 

αναπτύξεων. 

 

8. Μορφή κάρτας: 
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Α/Α …………… 

ΚΑΡΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

 

ΕΝΟΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΟΔΟΥ ……………………………………… 

ΑΡ……………………………, ΔΙΑΜ…………………………, Τ.Τ……………… 

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: ………/………/………… 
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9. Έντυπο για εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόκτηση της κάρτας: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ……………………………………………………………………… 

 

Εγώ ο/η υποφαινόμενος/η 

…………………………………………………………………………………………………… 

Διεύθυνση 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Τηλ 

επικοινωνίας……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Δηλώνω το ενδιαφέρον μου για απόκτηση μίας κάρτας που να μου επιτρέπει τη 

στάθμευση στην πιο πάνω οδό. 

 

 

Υπογραφή: ……………………………………………… 

 

 

Ημερομηνία: …………………………………………… 

 

 

 

Σημείωση: Είναι αναγκαίο όπως επισυναφθεί ο τελευταίος λογαριασμός 

Οργανισμού Κοινής Ωφελείας με το όνομα του αιτητή και την διεύθυνση 

του, όπως αναφέρονται πιο πάνω. 

 

          

___________________________________________________________ 
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10. Όροι κατοχής της κάρτας: 

 

- Παραχωρείται μία κάρτα δωρεάν στον κάθε δικαιούχο  

- Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας ο κάτοχος θα χρεώνεται με 20 ευρώ για 

την επανέκδοσή της. Για την χρονιαία ανανέωση της κάρτας ο κάτοχος θα 

χρεώνεται με 10 ευρώ. 

- Σε περίπτωση αντιγραφής ή ηθελημένης αλλοίωσης της κάρτας ο Δήμος θα 

προχωρεί στην αφαίρεση του δικαιώματος κατοχής από τον αρχικό δικαιούχο 

- Ο Δήμος δεν είναι υπόχρεος να καθορίσει χώρους στάθμευσης με οριζόντια 

σήμανση (διαγράμμιση) στο ασφαλτικό οδόστρωμα 

 

11. Πριν την ανακήρυξη οποιουδήποτε δρόμου ως «Δρόμος Ειδικής Στάθμευσης» 

και πριν την έκδοση κάθε κάρτας ειδικής στάθμευσης, θα πρέπει να λαμβάνεται 

η συναίνεση της Αστυνομίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


