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Πρακτικά 564ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του Δήμου στις 19/1/2016 από τις 6.00μμ – 7.00μμ 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 1./2016 
 
Παρόντες: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
κ.  Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχος  
     
κ.κ. Σταύρος Γερολατσίτης Μάρκος Κληρίδης  
 Ανδρούλα Αντωνίου Ανδρέας Μαϊμάρης  
 Μαρία Πασχάλη Φρόσω Γεωργιάδου  
 Θωμάς Βασιλείου Μάριος Χατζηβασιλείου       Μέλη 
 Στέλιος Γεωργίου Σωτήρης Λουκαΐδης       Δημοτικού  
 Σταύρος Σταυρινίδης Έλλη Σολομωνίδου       Συμβουλίου 
 Μιχαήλ Ιερείδης Κώστας Σωφρονίου  
 Στέλλα Σουρμελή Παναγιώτης Μανώλη  
    
Απόντες: 
 
κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης Αντώνης Μηχανικός  
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Γεώργιος Χρυσάνθου       Μέλη 
 Γεώργιος Αναστασίου Φάνος Κουρουφέξης       Δημοτικού  
 Μιχάλης Δαμιανός Ιωάννης Κληρίδης       Συμβουλίου 
 Δημήτρης Τσίγκης   

                                     
         

Παρευρισκόμενη:  κα ΄Αννα Καρύδη, Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
 
 
Δικαιολόγηση απουσιών: Η απουσία του κ. Φ. Κουρουφέξη δικαιολογήθηκε.   

     
 

 
564.1 Η κα Στ. Σουρμελή εξέφρασε τα συγχαρητήρια της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ στην 
Υπηρεσία για την επιτυχία των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου.  Ιδιαίτερη αναφορά 
έκαμε στην πολύτιμη, όπως την χαρακτήρισε, βοήθεια της Αν. Δημοτικού Γραμματέα η οποία, 
όπως ανέφερε, έχει πρωτοστατήσει στη διοργάνωση τους.  
 
Ο Δήμαρχος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η δήλωση της κας Στ. Σουρμελή εκφράζει ολόκληρο το 
Δημοτικό Συμβούλιο γιατί όντως οι εκδηλώσεις αυτές είχαν μεγάλη επιτυχία ιδιαίτερα αυτή που 
έγινε την Κυριακή 20/12/15 στην οδό Σταυρού.  
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564.2 Επικύρωση πρακτικών 
 
Τα πρακτικά της 562ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 10/11/2015 
αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 
 
 
564.3 [1.1.02] Πρόταση συνεργασίας για τη διοργάνωση ημιμαραθωνίου Λευκωσίας  
 
Η πρόταση για τη διοργάνωση του ημιμαραθωνίου περιλαμβάνεται σε επιστολή του Δημάρχου 
Λευκωσίας με ημερομηνία 27/11/2015 η οποία συνοδεύεται με προσχέδιο του πλαισίου το οποίο θα 
διέπει τη συνεργασία των Δήμων για τη διεξαγωγή του.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε καταρχήν να τοποθετηθεί θετικά στην πρόταση και να ζητήσει όπως το 
θέμα επανέλθει σε προσεχή συνεδρία για λήψη τελικής απόφασης αφού εν τω μεταξύ ζητηθούν και 
τεθούν ενώπιον του όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.  
 
Ο κ. Στ. Γεωργίου αποχώρησε από τη συνεδρία κατά τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος.  
 
 
564.4 [13.25.4.1/4]  Αίτημα του κ. Νίκου Σεργίδη για διαγραφή επιβάρυνσης που 

επιβλήθηκε στα τέλη σκυβάλων για το έτος 2015 
 
Ο αιτητής φορολογήθηκε με το ποσό των €145,00 το οποίο αφορά τέλη απομάκρυνσης των 
σκυβάλων από την οικία του για το έτος 2015. 
 
Το αίτημα αφορά διαγραφή της επιβάρυνσης ύψους €14,50 που επιβλήθηκε στα πιο πάνω τέλη.  Ο 
κ. Ν. Σεργίδης ζητά τη διαγραφή της επιβάρυνσης γιατί όπως έχει δηλώσει απουσίαζε στο εξωτερικό 
για ιατρικούς λόγους από 1/12/15 μέχρι 15/12/15.  
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι το περιθώριο που είχε στη διάθεση του ο κ. Ν. Σεργίδης για την 
καταβολή του πιο πάνω τέλους ήταν αρκούντως ικανοποιητικό δεδομένου ότι η σχετική ειδοποίηση 
εκδόθηκε και αποστάληκε στο φορολογούμενο από τον Ιούλιο του 2015 με ημερομηνία λήξης την 11η 
Δεκεμβρίου 2015, αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα. 
 
 
564.5  [14.3.04.01]  Πώληση Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου 
 
Η Υπηρεσία έχει προχωρήσει στην αφαίρεση του πιο κάτω Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου που ήταν 
ανηρτημένος σε πασσάλους οδικού φωτισμού της περιοχής Στροβόλου: 
 

Α/Α Περιγραφή 

1. 98 τεμάχια γιρλαντών με αστέρι κατασκευασμένες από σίδερο  

2. 73 διπλά τεμάχια γιρλαντών κατασκευασμένες από γαλβανιζέ 

3. 80 τεμάχια γιρλαντών σε σχήμα δύο αστεριών κατασκευασμένες από γαλβανιζέ 

4. 192 τεμάχια γιρλαντών σε σχήμα φτερού κατασκευασμένες από αλουμίνιο  

  
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την πώληση του διάκοσμου με αύξοντα αριθμό 1, 2 και 3 στον 
πίνακα.  
 
Ο διάκοσμος με αύξοντα αριθμό 4 στον πίνακα να παραμείνει στις δημοτικές αποθήκες για 
μελλοντική χρήση.  
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564.6 [13.19.003.016]  Έγκριση για επιπρόσθετες δαπάνες σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
άρθρου 66(Ι) του Περί Δήμων Νόμου 

 
Το Συμβούλιο με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 66(1) του Περί Δήμων Νόμου, 
αποφάσισε: 
 
Ι. Κώδικας Προϋπολογισμού:  80724 “΄Εξοδα Γραφείου” 
 Ποσό Πρόνοιας:  €6.000,00 
 

Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €800,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80714 “Διάφορα έξοδα”.   

 
ΙΙ. Κώδικας Προϋπολογισμού:  80710 “΄Εξοδα συντήρησης χώρου σκυβάλων Κοτσιάτη” 
 Ποσό Πρόνοιας:  €150.000,00 
 

Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €27.500,00, η οποία θα εξοικονομηθεί ως 
ακολούθως: 
 

A/A Κώδικας Περιγραφή Ποσό (€) 

1.  80302 Οδοιπορικά εργατών 500,00 

2.  80723 Διάφορες αγορές 2.000,00 

3.  80714 Διάφορα έξοδα 1.500,00 

4.  80713 Επιδιορθώσεις εργαλείων/εξοπλισμού 500,00 

5.  80725 Στολές 500,00 

6.  8072501 Άρβυλα/Υποδήματα  500,00 

7.  80731 Δειγματοληψίες τροφίμων 500,00 

8.  8079915 Πρόγραμμα στείρωσης γάτων 500,00 

9.  80806 Υγειονομικοί ψεκασμοί 700,00 

10.  80743 Εκπαίδευση/επιμόρφωση προσωπικού 2.000,00 

11.  80756 Μετρήσεις θορύβου για περιπτώσεις πρόκλησης 
οχληρίας  

2.000,00 

12.  8079916 Δικαιώματα εναπόθεσης υλικών από εκσκαφές 2.000,00 

13.  80803 Πλύση/απολύμανση σκυβαλοκιβωτίων  1.000,00 

14.  80811 Αγορά υπηρεσιών συλλογής κλαδεμάτων 12.500,00 

15.  80793 Συμμετοχή στη λειτουργία καταφυγίου σκύλων  400,00 

16.  80795 Λειτουργία συστήματος συλλογής και διάθεσης 
πτωμάτων ζώων  

400,00 

 
 Στο σημείο αυτό εισήλθαν στην αίθουσα οι κ.κ. Μ. Ιερείδης, Στ. Γερολατσίτης και Μ. Κληρίδης.  
 
 
564.7  [02.02.001.007/14]  Βελτίωση οδού Τσερίου 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμό 561.1.7 / 14.10.2015 απόφαση του ενέκρινε τη 
συμπερίληψη δεσμευμένης πρόνοιας ύψους €808.550,00 στον Προϋπολογισμό Ανάπτυξης του 
Δήμου για το έτος 2016 για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου.  
 
Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με επιστολή του ημερ. 11/12/2015 ζητά την καταβολή της 
συνεισφοράς του Δήμου (1/5) ύψους €973,42 έναντι του ολικού ποσού των €4,867,10 το οποίο 
απαιτείται για πληρωμή του Μελετητή για τον επανασχεδιασμό της οριζοντιογραφίας του Έργου και 
την παρουσίαση του με τη χρήση προγράμματος PowerPoint στα πλαίσια των διαβουλεύσεων που 
είχε ο Υπουργός Εσωτερικών με την ομάδα πρωτοβουλίας του δρόμου.  
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Στη συζήτηση που έγινε διατυπώθηκαν απόψεις τόσο υπέρ όσο και εναντίον της διάθεσης της πιο 
πάνω δαπάνης. 
 
Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία 6 μέλη τάχθηκαν υπέρ της διάθεσης της δαπάνης και 9 
εναντίον.  Δύο μέλη τήρησαν αποχή. 
 
Ενόψει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας το Συμβούλιο αποφάσισε να μην εγκρίνει τη διάθεση της 
δαπάνης.  
 
 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 25/11/2015 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
 
 
 564.8 [14.2.1.4]  Εορτασμός Θεοφανείων 
 

(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 25/11/2015 είναι σχετική). 

 
  Ο εορτασμός των Θεοφανείων πραγματοποιήθηκε στις 6/1/2016 στο πάρκο 

Ακροπόλεως.  
 
  Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση.  
 
 
 564.9  [14.2.2]  Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις  
 

(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 25/11/2015 είναι σχετική). 
 
Οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου έχουν πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με το σχετικό προγραμματισμό και με μεγάλη επιτυχία.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση.  
 

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


