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Πρακτικά 569ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του Δήμου στις 24/5/2016 από τις 6.30μμ – 7.45μμ 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 6/2016 
 
Παρόντες: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
κ.  Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχος  
     
κ.κ. Σταύρος Γερολατσίτης Στέλλα Σουρμελή  
 Ανδρούλα Αντωνίου Ανδρέας Μαϊμάρης  
 Μαρία Πασχάλη Φρόσω Γεωργιάδου  
 Θωμάς Βασιλείου Φάνος Κουρουφέξης       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.κ. Γιάννος Κατσουρίδης Μάριος Χατζηβασιλείου  
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Αντώνης Μηχανικός      Μέλη  
 Μάρκος Κληρίδης Γεώργιος Χρυσάνθου      Δημοτικού         
 Δημήτρης Τσίγκης       Συμβουλίου  

                                     
         

Παρευρισκόμενος:  κ. Γιώργος Χριστοδούλου, Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
      
 

 
569.1 Επικύρωση πρακτικών 
 
Τα πρακτικά της 567ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 29/3/2016 
αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 
 
Απορρέοντα από τα πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου.   

 
 

569.1.2 [12.02.01]  Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου 
 

(Η παρ. 567.6 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
ημερ. 29/3/2016 είναι σχετική).  

 
Αναφέρθηκε από τον Αν. Δημοτικό Γραμματέα ότι το θέμα θα τεθεί προς 
συζήτηση σε προσεχή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.  
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569.2  [15.24.02.02/33]  Συλλογική Σύμβαση υπαλλήλων Δήμων Επαρχίας Λευκωσίας για 
την περίοδο 1/1/2013-31/12/2014 

 
Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη το τελικό κείμενο της συμφωνίας που 
διέπει τους όρους εργασίας των υπαλλήλων των Δήμων της μείζονος Λευκωσίας και αφορά την 
περίοδο από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2014. 
 
Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας υπενθύμισε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε από το 2015 τη 
Συλλογική Σύμβαση που αφορά την πιο πάνω περίοδο και ότι το νέο κείμενο που τίθεται ενώπιον 
του έχει διαμορφωθεί ώστε να συνάδει με το Πλαίσιο Καθοδήγησης για την ανανέωση των 
Συλλογικών Συμβάσεων, ενόψει σχετικής παρατήρησης που έγινε από το Διευθυντή του Τμήματος 
Διοίκησης και Προσωπικού ότι στο αρχικό προσχέδιο είχαν περιληφθεί νέα θέματα τα οποία 
αφενός ως νέα θέματα δεν θα έπρεπε να περιληφθούν και αφετέρου χρήζουν περαιτέρω 
επεξεργασίας είτε λόγω του ότι αποτελούν μέρος της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας 
όπως για παράδειγμα οι “Υπηρεσιακές Εκθέσεις” είτε λόγω του ότι έχουν πρόσθετο κόστος όπως 
για παράδειγμα οι υπάλληλοι “Αορίστου Χρόνου” όπου και διαφοροποιούνται οι όροι 
απασχόλησης τους και παραχωρείται μεταξύ άλλων, Ταμείο Προνοίας.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει το νέο κείμενο της πιο πάνω συλλογικής σύμβασης, 
αντίγραφο της οποίας βρίσκεται καταχωρημένο στις σελ. 59 μέχρι 194 του φακέλου με αρ. 
15.24.02.02/33.  
 
 
569.3 [15.20.017.005/8]  Συλλογική σύμβαση εργατών Δήμων Επαρχίας Λευκωσίας για 

την περίοδο 1/1/2013-31/12/2014 
   
Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη το τελικό κείμενο της συμφωνίας που 
διέπει τους όρους εργασίας των εργατών των Δήμων της μείζονος Λευκωσίας και αφορά την 
περίοδο από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2014. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την πιο πάνω συλλογική σύμβαση, αντίγραφο της οποίας 
βρίσκεται καταχωρημένο στις σελ. 112 μέχρι 140 του φακέλου με αρ. 15.20.017.005/8.  
 
 
Θέματα αρμοδιότητας Διαχειριστικής Επιτροπής  

  
Το σημείωμα της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 18/4/16 κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο.  
 
 569.4 [11.16.3.1]  Εξέταση αιτημάτων που υποβάλλονται στο Δήμο για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς 
 

(Η παρ. 1.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 18/4/2016 είναι σχετική).  

  
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε 

να επαναβεβαιώσει την πολιτική του σε ότι αφορά την εξέταση αιτημάτων για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς.  Σχετικά αποφάσισε:  

 
- να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο να αποφασίζει για αιτήματα μέχρι ποσού   

ύψους €100,00 
- για αιτήματα ποσού πέραν των €100,00 να υποβάλλονται στη Διαχειριστική 

Επιτροπή για λήψη απόφασης.  
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 569.5 [08.03.01/41]  Καλυπτική έγκριση δαπανών για συμμετοχή προσωπικού σε 
επιμορφωτικά προγράμματα 

 
(Η παρ. 2.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 18/4/2016 είναι σχετική).  

   
  Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τα ποσά που δαπανήθηκαν για τη συμμετοχή 

προσωπικού του Δήμου σε επιμορφωτικά προγράμματα.  
 

Επιμορφωτικό 
Πρόγραμμα 

Ημερομηνία Συμμετέχοντες Δαπάνη 
Συμμετοχής 

€ 

Πρόγραμμα Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού  

 

12 & 14/4/2016 
12/5/2016  
14/6/2016 
 

Γιώργος Χριστοδούλου 
Αθηνά Χριστοδουλίδου  
Ειρήνη Βιολάρη 

1.336,97 

Απαιτήσεις  
Προτύπου ISO  
9001:2015- 
Τεχνικές  
Εσωτερικής 
Επιθεώρησης 

12 & 13/4/2016 
 

Άννα Παντοπίου €212,00 

Δέκα τρόποι για να  
κτίσετε ένα ανίκητο  
Επαγγελματικό  
Προφίλ και ένα  
Ισχυρό Image 
 

23/3/2016 Νεόφυτος Χριστοδουλίδης €108,00 

 
  Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε 

να δώσει καλυπτική έγκριση.  
 
 
 569.6 [20.1.17.324]  Αίτημα κ. Γ. Σανταφιανού για ανάκτηση ζημιάς στο όχημα του 

λόγω πτώσης σε ανοικτό φρεάτιο στην οδό Σεργίου 
 

(Η παρ. 3.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 18/4/2016 είναι σχετική).  

 
 Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη της συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε 

η ζημιά, τις επί του θέματος απόψεις του Νομικού Συμβούλου του Δήμου και 
χωρίς να αναγνωρίζει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ευθύνη του Δήμου για το 
περιστατικό, υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε: 

 
 (α)  να εγκρίνει κατ΄ εξαίρεση τη διάθεση ποσού ύψους €300,00 στον αιτητή για 

πλήρη ικανοποίηση και εξόφληση των απαιτήσεων του σχετικά με τις ζημιές 
που υπέστη το όχημα του 

 
(β)  να ζητήσει από την Υπηρεσία να διερευνήσει το κόστος για την ασφάλιση 

όλου του οδικού δικτύου του Δήμου για οδικά ατυχήματα έναντι Public 
Liability και παράλληλα τη δυνατότητα καταγραφής φθορών στο οδικό δίκτυο 
με στόχο την ιεράρχηση και επανόρθωση τους για την αποφυγή τέτοιων 
αιτημάτων για καταβολή αποζημιώσεων για αποκατάσταση φθορών σε 
οχήματα του κοινού.  
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 569.7 [15.30.1.1/2]  Εξώδικες καταγγελίες 
 

(Η παρ. 4.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 18/4/2016 είναι σχετική).  

  
 Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδόθηκαν οι 

πιο κάτω εξώδικες καταγγελίες, υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής 
και αποφάσισε να εγκρίνει τη διαγραφή τους.  

 

Ημερ. Αρ. Εξώδικης Καταγγελίας Αρ. Οχήματος 

25/2/2016 04-131003 ΚQC 290 

30/1/2016 04-130816 HKN 647 

25/1/2016 08-008662 KXX 630 

16/6/2015 09-006425 KUL 516 

14/10/2015 07-008800 KZL 365 

17/3/2016 05-010940 BAL 411 

 
 
 569.8 [16.5.18.6]  Αίτημα Geostema Fashions Ltd για παραχώρηση 15-17 χώρων 

στάθμευσης σε ετήσια βάση για τους πελάτες της στο δημοτικό χώρο 
στάθμευσης παρά την οδό Ηλία Βενέζη 

 
(Η παρ. 5.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 18/4/2016 είναι σχετική).  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε να εγκρίνει την έκδοση των αιτούμενων αδειών για στάθμευση σε 
ετήσια βάση στην τιμή των €102,52 έκαστη.  
 

 
Θέματα αρμοδιότητας Τεχνικής Επιτροπής  
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 13/4/16 κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
 
 
 
 
 569.9 [Β 30/95]  Αίτημα των κ.κ. Ιωάννας και Χριστίνας Πεττεμερίδου για έκδοση 

πολεοδομικής άδειας για προσθήκες/μετατροπές στο ισόγειο εγκριμένης 
τριώροφης οικοδομής και αλλαγή της χρήσης του από βρεφοκομικό 
σταθμό σε ωδείο κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου 
Λευκωσίας  

 
(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 
13/4/2016 είναι σχετική).  

 
 Η αίτηση αφορά έκδοση πολεοδομικής άδειας για προσθήκες και μετατροπές στο 

ισόγειο υφιστάμενης επί του τεμαχίου με αρ. 1091, Φ/Σχ ΧΧΧ/5.Ε.1 του Τμήματος 
7, οικοδομής και αλλαγή της χρήσης του από βρεφοκομικό σταθμό σε διαμέρισμα 
και ωδείο κατά παρέκκλιση του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας.  

 
 Ολόκληρο το ιστορικό του θέματος περιλαμβάνεται στα πρακτικά της συνεδρίας 

της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 13/4/16, αντίγραφο των οποίων κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη.  
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 Το Συμβούλιο αποφάσισε να συστήσει την κατά παρέκκλιση χορήγηση της 

αιτούμενης άδειας υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει η 
Πολεοδομική Αρχή (Επαρχιακή Λειτουργός του Τμήματος Πολεοδομίας και 
Οικήσεως) στην επιστολή της ημερ. 17/9/2015 προς τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.  

 
 Ο κ. Μ. Διαμιανός διαφώνησε με την απόφαση του Συμβουλίου.  
 
 
 569.10 [12.5.1/20]  Εισήγηση για τροποποίηση της Περί Ρυθμίσεως Οδών και 

Οικοδομών Νομοθεσίας για είσπραξη των δικαιωμάτων για άδεια 
“οικοδομής” με την υποβολή της αίτησης                             

 
(Η παρ. 11 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 
13/4/2016 είναι σχετική).  

 
 Η Ένωση Δήμων με σχετικές επιστολές της προς τον Γενικό Διευθυντή του 

Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες κοινοποιήθηκαν προς τους Δημάρχους και 
Δημοτικούς Γραμματείς, εισηγείται την τροποποίηση της περί Ρυθμίσεως Οδών 
και Οικοδομών νομοθεσίας, για είσπραξη των δικαιωμάτων για άδεια 
«οικοδομής» με την υποβολή της αίτησης. 

 
 Συγκεκριμένα η Ένωση Δήμων Κύπρου μέσω των εν λόγω επιστολών 

απευθύνει παράκληση προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών 
όπως προωθηθεί επειγόντως η πιο πάνω ρύθμιση, έτσι ώστε οι Αρμόδιες 
Αρχές να εισπράττουν τα δικαιώματα για άδεια «οικοδομής» με την υποβολή 
της αίτησης, όπως γίνεται και στην περίπτωση υποβολής αίτησης για 
πολεοδομική άδεια, με στόχο να επιλυθούν τελεσίδικα τα σοβαρά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν διαχρονικά οι Αρμόδιες Αρχές σε σχέση με το θέμα αυτό, 
σημειώνοντας παράλληλα ότι η αδυναμία είσπραξης των εν λόγω δικαιωμάτων 
είναι ένα από τα θέματα τα οποία επισημαίνονται σε τακτική βάση στις Εκθέσεις 
του Γενικού Ελεγκτή.  Η Ένωση Δήμων επισημαίνει τέλος, ότι αυτή την περίοδο 
συζητείται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, νομοσχέδιο 
τροποποίησης του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, στο οποίο θα 
μπορούσε να ενταχθεί συμπληρωματικά η υπό αναφορά ρύθμιση. 

 
 Το Συμβούλιο αποφάσισε να υιοθετήσει σχετική πρόταση της Τεχνικής 

Επιτροπής, ώστε με την ετοιμασία των σχετικών κανονισμών να εφαρμοστεί και 
στο Δήμο Στροβόλου η ενιαία πολιτική που θα ακολουθηθεί από τους 
υπόλοιπους Δήμους. 
 

Στο σημείο αυτό οι κ.κ. Σ. Λουκαΐδης, Στ. Σταυρινίδης και Στ. Γεωργίου αποχώρησαν από την 
αίθουσα.  
 
 
569.11 [5.5.36]  Πρόταση για συμμετοχή του Δήμου ως εταίρος στο Πρόγραμμα LIFE+ 
 
Την πρόταση έχει ετοιμάσει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών το οποίο συμμετέχει και ως 
εταίρος στο πρόγραμμα με συντονιστή φορέα το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου.  
 
Η διάρκεια του Έργου είναι σαράντα τέσσερις μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται 
σε €1.925.096.  Για το Δήμο ο Προϋπολογισμός θα ανέλθει στις €160.000 από τις οποίες το 60% 
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συγχρηματοδοτείται από το εν λόγω πρόγραμμα.  Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από τους μισθούς 
του υφιστάμενου προσωπικού το οποίο θα εργαστεί στο Έργο.  
 
Η πρόταση έχει ήδη υποβληθεί και έχει ήδη περάσει το πρώτο στάδιο αξιολόγησης.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση.  
 
 
569.12 [9.4.02/11]  Αιτήσεις για έκδοση άδειας ανάρτησης διαφημιστικής πινακίδας 
 
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 ΔΠ14/2012 TEMCO PANEL ADVERT. LTD 21/61W1/5/235 Αρχαγγέλου 

2 ΔΠ42/2007 SUPER BRD ADS LIMITED 21/53E2/5/65 Αρχαγγέλου 

3 ΔΠ49/2005 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 21/62E2/G/2126 Λεωφ. Στροβόλου 

4 ΔΠ22/2012 Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ 30/13E1/8/2287 Λεωφ. Σπύρου Κυπρ. 

5 ΔΠ23/2012 Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ 30/13E1/8/2287 Λεωφ. Σπύρου Κυπρ. 

6 ΔΠ41/2012 Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ 21/62E2/K/2568 Αρμενίας 

7 ΔΠ42/2012 Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ 21/62E2/K/2568 Αρμενίας 

8 ΔΠ29/2012 
ITTL TRADE TOURIST AND 
LEISURE PARK LIMITED 

30/7W2/10/177 Βεργίνας 

9 ΔΠ31/2012 CHRIS CASH & CARRY LTD 30/5E1/7/248 Λεωφ. Τσερίου 

10 ΔΠ35/2012 
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ  

21/62W2/8/750 Ηρακλέους 

11 ΔΠ82/1995 ANASTASIOS STEPHANIDES 30/7W1/K/1898 Λεωφ. Λεμεσού 

12 ΔΠ17/2005 TORONTO PIZZA CATERING LTD 21/62E2/J/2169 Περικλέους 

13 ΔΠ73/2002 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ& ΥΙΟΙ 
ΛΤΔ 

21/54W1/D/426 Προδρόμου 

14 ΔΠ598/2000 ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟ ΜΑΪΣΤΡΑΛΙΚΟ  30/5E1/H/682 Λεωφ. Τσερίου 

Α/Α ΑΡ.ΦΑΚ. ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΡ. ΤΕΜ-Φ/ΣΧ-
ΤΜΗΜΑ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

15 ΔΠ85/2000 SANTEX TEXTILES 21/62W2/J/1708 Πειραιώς 

16 ΔΠ56/2001 GEORGE NICOLAOU (MOSAICS) 30/5E1/G/3100 Λεωφ. Στροβόλου 

17 ΔΠ23/2009 POLYTROPO ADVERTISING LTD 21/61E2/7/1063 Λεωφ. Στροβόλου 

18 ΔΠ54/2007 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 30/13E1/H/2281 Λεωφ. Σπύρου Κυπρ. 

19 ΔΠ18/2009 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 21/62E1/13/1844 Αρμενίας 

20 ΔΠ19/2004 E & G ELECTRICPLUS LTD 30/6E1/K/2713 Λεωφ. Ιωσήφ Χ”Ιωσήφ 

21 ΔΠ10/2009 VANLEYDEN ENTERPRISES LTD 21/63W1/N/2148 Λεωφ. Λεμεσού 

22 ΔΠ17/2009 SKOPY SHOES FACTORY LTD 30/5E1/H/2660 Λεωφ. Τσερίου 

23 ΔΠ16/2010 N.T.M. CITY OPTICAL CARE LTD 21/53E2/E/525 Αρχαγγέλου 
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Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 9 του περί Εκθέσεως Διαφημίσεων 
(Έλεγχος) Νόμου Κεφ. 50, τους Δημοτικούς Κανονισμούς το 2000 και τον περί Οδικής Ασφάλειας 
(Τροποποιητικό) Νόμο του 2003, Ν50(Ι)/2003, αποφάσισε να εγκρίνει όλες τις αιτήσεις για ανανέωση 
των σχετικών αδειών για ένα χρόνο.  
 
 
569.13 [9.4.02/11]  Αιτήσεις για έκδοση άδειας για ανάρτηση διαφημιστικής πινακίδας  
 
Ο πιο κάτω πίνακας περιλαμβάνει αιτήσεις για έκδοση αδειών ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων 
σε οροφές κτιρίων.  
 

Α/Α ΑΡ.ΦΑΚ. ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ 
ΑΡ. ΤΕΜ-Φ/ΣΧ-

ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

1 ΔΠ4/2016 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 21/1012V05/C/479 Λεωφ. Στροβόλου 

2 ΔΠ5/2016 COZI TRENDS LTD 30/5W1/7/4167 Λεωφ. Στροβόλου 

3 ΔΠ6/2016 SPPMEDIA LTD 30/13E1/8/2296 Λεωφ. Σπύρου Κυπρ. 

4 ΔΠ7/2016 SPPMEDIA LTD 30/13E1/8/2296 Λεωφ. Σπύρου Κυπρ. 

5 ΔΠ8/2016 SPPMEDIA LTD 30/13E1/8/2296 Λεωφ. Σπύρου Κυπρ. 

6 ΔΠ9/2016 SPPMEDIA LTD 21/61E2/7/2214 Λεωφ. Στροβόλου 

7 ΔΠ10/2016 SPPMEDIA LTD 21/62W1/9/3078 Λεωφ. Αθαλάσσας 

8 ΔΠ11/2016 SPPMEDIA LTD 21/62W1/9/3078 Λεωφ. Αθαλάσσας 

9 ΔΠ12/2016 SPPMEDIA LTD 21/61E2/7/87 Λεωφ. Στροβόλου 

10 ΔΠ13/2016 SPPMEDIA LTD 21/63W1/N/2175 Λεμεσού-Υπατίας 

11 ΔΠ14/2016 SPPMEDIA LTD 21/62E1/N/2071 Λεωφ. Ακροπόλεως 

12 ΔΠ15/2016 SPPMEDIA LTD 21/62E1/N/2071 Λεωφ. Ακροπόλεως 

 
Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας του οποίου ζητήθηκαν οι απόψεις επί των αιτήσεων 
πληροφόρησε το Δήμο ότι οι περιπτώσεις αυτές οι οποίες έχουν σαν χώρο τοποθέτησης οροφές 
κτιρίων δεν καλύπτονται με οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ή και κανονισμούς με βάση την υφιστάμενη 
νομοθεσία και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εκφράσει τις απόψεις του.  
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την καθοδήγηση των Νομικών του Συμβούλων σε παρόμοιες 
αιτήσεις τις οποίες ενέκρινε με την υπ΄ αρ. 498.37 / 3.5.2011 απόφαση του, αποφάσισε να εγκρίνει 
την έκδοση των αιτούμενων αδειών.  
 
 
569.14  [6.33.7.1]  Χρήση Δημοτικού Θεάτρου για εκδήλωση Madame Figaro 2016 
  
 
569.15 [13.20.299/4]  Προσφορά για την παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης 

των κυλικείων του Δημοτικού Μεγάρου και Θεάτρου  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να αναβάλει τη συζήτηση του θέματος για την προσεχή του συνεδρία.   
 
 
569.16 [13.7.01/14]  Καταστροφή άχρηστου εξοπλισμού 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την καταστροφή του πιο κάτω άχρηστου εξοπλισμού: 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

1 Άξονας τροχού (μέρος) KHW445 

2 Εξαρτήματα μηχανής (piston & cylinder lines) HKY769 

 
 
 
 
 
 
569.17 [4.3.24]  Πρόταση για μεταφορά της αρμοδιότητας διαχείρισης των 

δενδροστοιχιών κατά μήκος των αυτοκινητόδρομων προς τις δημοτικές τοπικές 
αρχές 

 
Η πρόταση υποβλήθηκε από το Τμήμα Δασών στο πλαίσιο απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου 
για μεταφορά της αρμοδιότητας διαχείρισης των δεντροστοιχιών κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων 
από το Τμήμα Δασών προς τις δημοτικές τοπικές αρχές.  
 
Η πρόταση προβλέπει ότι σε περίπτωση που ο Δήμος αποδεχθεί την αρμοδιότητα διαχείρισης του 
πρασίνου στα εννέα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου, όπως αυτά αναφέρονται στα πρακτικά της 
συνάντησης μεταξύ του Τμήματος Δασών και του Δήμου Στροβόλου στις 13/1/2016, το Τμήμα 
Δασών θα εξεύρει και θα διασφαλίσει τρόπο έτσι ώστε ο Δήμος να χρηματοδοτείται από το Κράτος με 
το ποσό των €50.000,00 ετησίως για να καλύπτει το κόστος της διαχείρισης των κεντρικών νησίδων, 
των τεσσάρων κυκλικών κόμβων, των δενδροστοιχιών και των λοιπών μικρών νησίδων.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση καθώς και το ποσό των €50.000,00 ετησίως ως 
επιπλέον χορηγία από το Κράτος για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης των κεντρικών νησίδων, 
των τεσσάρων κυκλικών κόμβων, των δενδροστοιχιών και των λοιπών μικρών νησίδων.  
 
 
569.18   [4.3.18.1/3]  Υπογραφή συμφωνίας με την Green Dot 
 
(Η παρ. 568.31 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 26/4/2016 είναι 
σχετική).  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αρ. 568.31 / 26.4.2016 απόφαση του ενέκρινε την υπογραφή 
συμφωνίας με την Green Dot για συλλογή ανακυκλώσιμων αποβλήτων από 1/4/16 μέχρι 31/12/16. 
 
Το Κλιμάκιο των Δημάρχων της Μείζονος Λευκωσίας σε συνεδρίαση του στις 27/4/2016 
αποφάσισε ότι οι Δήμοι δεν θα προχωρήσουν στην υπογραφή της συμφωνίας με την Green Dot 
έως και την αποπεράτωση της έρευνας του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας σε σχέση με την εν 
λόγω εταιρεία.  
 
Ενόψει της πιο πάνω απόφασης το Κλιμάκιο ζήτησε από το Δήμο Στροβόλου να αναστείλει την 
υπογραφή της συμφωνίας με την Green Dot, έως την αποπεράτωση της ως άνω έρευνας.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να ικανοποιήσει το αίτημα και να αναστείλει επί του παρόντος την 
υπογραφή της συμφωνίας με την Green Dot.  
 
 
569.19 [13.18.04]  Αίτημα Εκκλησιαστικής Επιτροπής Χρυσελεούσας Στροβόλου για την 

επέκταση του υφιστάμενου Κοιμητηρίου στην οδό Μακεδονιτίσσης 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα για συζήτηση σε συνεδρία του Δημάρχου με τους 
επικεφαλής των Δημοτικών Ομάδων.  
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569.20 [13.25.008.003/12]  Αίτημα Εταιρείας D J Karapatakis & Sons Ltd για μείωση του 

συντελεστή τέλους θεάματος για τις κινηματογραφικές παραστάσεις στους 
κινηματογράφους “K Cineplex” στην περιοχή Στροβόλου.  Επανεξέταση πολιτικής 
του Δήμου για το τέλος θεάματος 

 
(Οι παρ. 558.27 και 567.5 των πρακτικών των συνεδριών του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 
30/6/2015 και 29/3/2016 αντίστοιχα είναι σχετικές).  
 
Το αίτημα της εταιρείας D J Karapatakis & Sons Ltd αφορά μείωση του συντελεστή του τέλους 
θεάματος για τις κινηματογραφικές παραστάσεις που πραγματοποιούνται στους κινηματογράφους Κ. 
Σίνεπλεξ από 10% σε 5% όπως έγινε για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες που διεξάγονται στο στάδιο 
ΓΣΠ.   
 
Σύμφωνα με γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Γρ. Λεοντίου ημερ. 30/11/2015 η 
μείωση του συντελεστή του φόρου θεάματος από 10% σε 5% που έγινε για τους ποδοσφαιρικούς 
αγώνες αποτελεί δυσμενή διάκριση σε άλλους φορείς δημοσίου θεάματος και ως εκ τούτου μπορεί να 
θεωρηθεί αντισυνταγματική.  
 
Το Συμβούλιο μελέτησε το αίτημα στην 567η συνεδρία του που έγινε στις 29/3/16 υπό το φως της πιο 
πάνω γνωμάτευσης και αποφάσισε να ζητήσει και δεύτερη γνωμάτευση από άλλο νομικό σύμβουλο 
επί του ιδίου ερωτήματος. 
 
Σύμφωνα με τη δεύτερη γνωμάτευση η οποία δόθηκε από τον κ. Α. Ντορζή με ημερ. 9/5/2016 ο 
Δήμος με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 85(1) (ι) του Περί Δήμων Νόμου δεσμεύεται να επιβάλλει 
τέλος όχι όμως ενιαίο τέλος επί των διαφόρων εκδηλώσεων που αποτελούν το δημόσιο θέαμα.  
Δηλαδή δεν υπάρχει δέσμευση όπως το τέλος για μια θεατρική παράσταση ή μια κινηματογραφική 
παράσταση ή ένα ποδοσφαιρικό αγώνα να είναι το ίδιο.  Ο Δήμος έχει τη διακριτική ευχέρεια να 
κατηγοριοποιήσει το τέλος που επιβάλλει στα διάφορα είδη θεάματος.  Ως εκ τούτου η απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 για μείωση του συντελεστή του φόρου θεάματος 
που επιβάλλει για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες που διεξάγονται στο ΓΣΠ, από 10% σε 5%, δεν 
βλέπει, καταλήγει ο κ. Α. Ντορζής, να αποτελεί δυσμενή διάκριση έναντι των υπολοίπων φορέων 
δημοσίου θεάματος πολύ δε περισσότερο να θεωρηθεί αντισυνταγματική.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να υιοθετήσει τη γνωμάτευση του κ. Α. Ντορζή και να απορρίψει το αίτημα.  
 
569.21 [13.19.003.016/2]  Έγκριση για επιπρόσθετη δαπάνη σύμφωνα με τις πρόνοιες  

του άρθρου 66(1) του Περί Δήμων Νόμου 
  
  
Το Συμβούλιο με βάση της εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 66(1) του Περί Δήμων Νόμου, 
αποφάσισε: 
  

1. Έτος Προϋπολογισμού: 2015 
 

 Κώδικας Προϋπολογισμού:  8072205 “Έξοδα Φιλοξενίας ” 
 
 Ποσό Πρόνοιας: €7.000,00 
 

Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €1.100,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
8070702 “Ταχυδρομικά τέλη”.  
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569.22 [13.7.04/2]  Απώλεια σημαιών κατά το σημαιοστολισμό του οδικού δικτύου για 
τους εορτασμούς των Εθνικών Επετείων της 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διαγραφή 19 κυπριακών και 4 ελληνικών σημαιών συνολικής  
αξίας €121.22, που απωλέσθηκαν κατά το σημαιοστολισμό της 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου.  
 
 
569.23 [19.08.001/3]  Ανανέωση Απαγορευτικού Διατάγματος Διακίνησης σκύλων σε 

πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου 
 
Το απαγορευτικό διάταγμα για την κυκλοφορία των σκύλων σε πάρκα του Δήμου λήγει στις 22/6/16. 
Το Συμβούλιο αποφάσισε: 
 
(α) να εγκρίνει τη συμπερίληψη στον πίνακα που συνοδεύει το απαγορευτικό διάταγμα 

διακίνησης σκύλων, του πάρκου/παιδότοπου που έχει δημιουργηθεί στην οδό Κισσάβου 
 
(β) να ζητήσει από τον Υπουργό Εσωτερικών να εγκρίνει την ανανέωση του διατάγματος για 

ακόμα ένα έτος.  
 
Ο κ. Μ. Διαμιανός τήρησε αποχή.  
 
 
569.24  [13.7.2.1]  Απώλεια μηχανημάτων Τμήματος Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης 
 
(Η παρ. 560.14 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 8/9/2015 είναι 
σχετική).  
 
Το θέμα είχε εγγραφεί για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της 560ης συνεδρίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου που έγινε στις 8/9/2015.  Εντούτοις απεσύρθη για καλύτερη προετοιμασία και 
επαναφορά του σε προσεχή συνεδρία.  
 
Σε σχετικό ερώτημα του κ. Π. Μανώλη για την πιθανή ημερομηνία επαναφοράς του θέματος ο Αν. 
Δημοτικός Γραμματέας ανέφερε ότι έχει ζητήσει από τον Λειτουργό που χειρίζεται το θέμα να 
επισπεύσει την ετοιμασία της έκθεσης του προκειμένου το θέμα να επανέλθει ενώπιον του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
569.25 [14.2.1.2.1, 14.2.1.3.1]  Προβολή εκδηλώσεων 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διάθεση ποσού ύψους €600,00 για την προβολή των 
ακόλουθων εκδηλώσεων.  
 

Εκδήλωση Ημερομηνία-Χώρος Δαπάνη 

Συναυλία με τον Σταύρο Κωνσταντίνου 8/6/16, Πάρκο Ακροπόλεως €200,00 

Συναυλία λάτιν μουσικής Combinacion 
Latina – με τον Alexander Rodriquez 

5/7/16, Πάρκο Ακροπόλεως €200,00 

Συναυλία κουιντέτου πνευστών Evohe 24/10/16, Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου €200,00 

 
 
569.26 [14.2.1.2.1]  Συναυλία με τον Σταύρο Κωνσταντίνου στις 8/6/16 στο Πάρκο 

Ακροπόλεως  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διάθεση ποσού ύψους €897,00 ως ακολούθως για τις 
ανάγκες της πιο πάνω συναυλίας.  
 
- Ενοικίαση εξέδρας    €600,00 
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- Ενοικίαση μηχανήματος προβολής €297,00 
 
 
 
Δήμαρχος 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
          της Δημοκρατίας 
 
ΚΠ’’Γ/ΕιρΠ 


