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Πρακτικά 572ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 19/7/2016 

 

 
 
Πρακτικά 572ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του Δήμου στις 19/7/2016 από τις 6.00μμ – 7.30μμ 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 9/2016 
 
Παρόντες: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
κ.  Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχος  
 
κ.κ. Σταύρος Γερολατσίτης Ανδρέας Μαϊμάρης  
 Ανδρούλα Αντωνίου Φρόσω Γεωργιάδου  
 Μαρία Πασχάλη Μάριος Χατζηβασιλείου       Μέλη 
 Θωμάς Βασιλείου Αντώνης Μηχανικός       Δημοτικού 
 Σταύρος Σταυρινίδης Ιωάννης Κληρίδης       Συμβουλίου 
 Μιχάλης Δαμιανός Έλλη Σολομωνίδου  
 Μιχαήλ Ιερείδης Παναγιώτης Μανώλη  
 Στέλλα Σουρμελή   
    
Απόντες: 
 
 Γιάννος Κατσουρίδης Δημήτρης Τσίγκης  
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Γεώργιος Χρυσάνθου       Μέλη 
 Γεώργιος Αναστασίου Φάνος Κουρουφέξης       Δημοτικού 
 Στέλιος Γεωργίου Σωτήρης Λουκαΐδης       Συμβουλίου  
 Μάρκος Κληρίδης Κώστας Σωφρονίου  
 

        
Παρευρισκόμενος:  κ. Γ. Χριστοδούλου, Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
 
     
 

 
572.1 Επικύρωση πρακτικών 
 
Τα πρακτικά της 569ης, 570ης και 571ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 24/5/16, 
14/6/16 και 28/6/16 αντίστοιχα αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 
 
 
572.2 [13.19.03.17]  Μελέτη και έγκριση των Αναθεωρημένων Προϋπολογισμών του 

Δήμου (Τακτικού και Αναπτύξεως) για το έτος 2016 
 
Οι Αναθεωρημένοι Προϋπολογισμοί ετοιμάστηκαν από τη Διαχειριστική Επιτροπή με βάση τις 
εξουσίες που της παρέχονται από το άρθρο 47(α) του Περί Δήμων Νόμου.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τους Αναθεωρημένους Προϋπολογισμούς (Τακτικό και 
Αναπτύξεως) για το έτος 2016 οι οποίοι παρουσιάζουν την πιο κάτω γενική εικόνα: 
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Τακτικός Προϋπολογισμός  
΄Εσοδα €18.675.280,00 
Δαπάνες €17.380.900,00 
Υπόλοιπο 31/12/2016 €  1.294.380,00 
  
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης   
Δαπάνες €  2.734.398,00 
 
 
572.3 [13.7.2.1]  Απώλεια μηχανημάτων Τμήματος Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης  
 
 
572.4 [13.20.476/2]  Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση πτωμάτων 

ζώων (σκύλων, γάτων) και οικόσιτων ζώων/πτηνών  
 

Για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση πτωμάτων ζώων (σκύλων, γάτων) και 
οικόσιτων ζώων/πτηνών, η οποία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1069/2009 και τον Κανονισμό 
(ΕΚ) 142/2011, αποτελεί υποχρέωση των Δήμων, υπογράφτηκε από το έτος 2013 σχετική 
σύμβαση - με αρ. 118/2013 – η οποία με τη σύμφωνο γνώμη όλων των συμβαλλόμενων Δήμων 
ανανεώθηκε δύο φορές.  Η εν λόγω σύμβαση λήγει στις 30/11/2016 και δεν υπάρχει περαιτέρω 
δικαίωμα ανανέωσης της.  
 
Ο Δήμος Λευκωσίας με επιστολή του ημερ. 9/6/16 ζητά από τους συνεργαζόμενους Δήμους 
Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Αγ. Δομετίου, ΄Εγκωμης, Λακατάμιας και Λατσιών, να τον 
πληροφορήσουν κατά πόσο ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προκήρυξη νέας προσφοράς 
και να τον εξουσιοδοτήσουν να προβεί εκ μέρους τους στην προκήρυξη της.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στην προκήρυξη της νέας 
προσφοράς και να εξουσιοδοτήσει το Δήμο Λευκωσίας να προχωρήσει στην προκήρυξη της.  
 
 
572.5 [ΠΦΕ 215]   Αίτηση του κ. Α. Διονυσίου, εργάτη στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας και 

Καθαριότητας, για παραχώρηση άδειας απουσίας άνευ απολαβών  
 
 
572.6 [13.25.007.003/2]  Διαγραφές οφειλών αδειών σκύλων περιόδου 2000  
 
Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει οφειλές αδειών σκύλων για την περίοδο 2000 για τις 
οποίες παρά τις έρευνες που έγιναν για τον εντοπισμό των ιδιοκτητών τους δεν υπήρξε θετικό 
αποτέλεσμα.  
 
 
 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2000 
 
ΑΡ. ΛΟΓ.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ 
€ 

52994 ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑ 20,50 

53004 ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 10,25 

53043 ΓΙΑΝΝΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ 30,75 

53132 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 20,50 

53171 ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10,25 

53245 ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 20,50 

53322 ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 30,75 
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53713 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 20,50 

53739 ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 10,25 

53778 ΒΑΣΟΣ ΛΟΥΚΑ 10,25 

53898 ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 30,75 

53955 ΠΑΥΛΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 10,25 

54018 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ  10,25 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διαγραφή των πιο πάνω οφειλών.  
 
 
572.7 [12.2.11.06.1]  Εξώδικος συμβιβασμός σε ότι αφορά την οφειλή του Συμβουλίου 

Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας έναντι του Δήμου Στροβόλου 
 
 
572.8 [16.5.24]  Προβλήματα τροχαίας στη μη ελεγχόμενη διασταύρωση των οδών 

Πεντέλης, Δημητράκη Χαραλάμπους και Καλλιόπης  
 
Για την αντιμετώπιση προβλημάτων τροχαίας που παρατηρούνται στην πιο πάνω διασταύρωση ο 
Αρχηγός Αστυνομίας με επιστολή του ημερ. 21/6/2016 εισηγείται τη μονοδρόμηση της οδού 
Δημητράκη Χαραλάμπους, από τη συμβολή με την οδό Πεντέλης μέχρι την οδό Δασουπόλεως, με 
επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Πεντέλης.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα για συζήτηση στην Επιτροπή Οδικής 
Ασφάλειας και ακολούθως να επανέλθει ενώπιον του.  
 
 
572.9 [13.20.299/4]  Προσφορά για την παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης 

των κυλικείων του Δημοτικού Μεγάρου και Θεάτρου  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο να συζητήσει το θέμα με τον Νομικό 
Σύμβουλο του Δήμου και ακολούθως να επανέλθει ενώπιον του.  
 
Οι κ.κ. Μ. Χατζηβασιλείου και Στ. Σταυρινίδης αποχώρησαν από τη συνεδρία κατά τη συζήτηση 
του πιο πάνω θέματος.  
 
 
572.10 [2.1.15/50-02.01.015.006/3]  Έργο:  Δημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου 
 
Με υπηρεσιακό σημείωμα το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι μετά την απόλυση του Αρχιτέκτονα κ. 
Χρίστου Παναγιωτίδη και μετά από συζήτηση του θέματος με τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, 
ο Δήμος προχώρησε στην εργοδότηση του κ. Λάμπη Στυλιανίδη, ως Μηχανικού του Έργου.  
 
Τα καθήκοντα του κ. Λάμπη Στυλιανίδη, είναι αυτά που αναφέρονται στους ΄Ορους Συμβολαίου, 
όπως αυτά είχαν συμπεριληφθεί στο Κατασκευαστικό Συμβόλαιο που έχει υπογραφεί μεταξύ του 
Δήμου και του Εργολάβου για την υλοποίηση του υπό αναφορά ΄Εργου.  
 
Σχετικά ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας ανέφερε έχει υπογραφεί συμβόλαιο με τον κ. Λ. Στυλιανίδη 
έναντι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ για την εκτέλεση της εργασίας όπως επίσης σχετικό 
συμβόλαιο έχει υπογραφεί και με τον κ. Χρ. Κουππαρή, Επιμετρητή Ποσοτήτων του Έργου για την 
ετοιμασία του Τελικού Λογαριασμού του Έργου έναντι του ποσού των έντεκα χιλιάδων ευρώ.  
 
Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι με την υπογραφή των συμβολαίων με τους κ.κ. Λ. Στυλιανίδη και Χρ. 
Κουππαρή υπολογίζεται ότι σε τρεις έως τέσσερις μήνες, χρονικό διάστημα για το οποίο συμφωνεί 
και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, θα ολοκληρωθεί η αναγκαία διαδικασία ώστε περί το 
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τέλος του έτους το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει ενώπιον του τον Τελικό Λογαριασμό του ΄Εργου 
νοουμένου ότι δεν θα αναφυούν οποιεσδήποτε διαφορές με τον εργολάβο του Έργου.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση.  
 
 
572.11 [15.24.15/2]  Πρόγραμμα τοποθέτησης νέων πτυχιούχων για απόκτηση 

εργασιακής πείρας  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει αίτημα για συνέχιση της απασχόλησης της κας Ιουλίας 
Περατίτη στο Τεχνικό Τμήμα του Δήμου για περαιτέρω περίοδο δύο μηνών χωρίς απολαβές για 
απόκτηση εργασιακής πείρας.  
 
 
 
 
 
 
572.12 [13.03.002.020/7]  Αυτόματη αποστολή τραπεζικών καταστάσεων στο Δήμο με το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τους λογαριασμούς που διατηρεί στην Τράπεζα 
Societe Generale Bank - Cyprus 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την αυτόματη αποστολή των τραπεζικών καταστάσεων στο 
Δήμο, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί στην Τράπεζα 
Societe Generale Bank – Cyprus.  
 
 
 
 
 
 
Δήμαρχος 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
          της Δημοκρατίας 
 
ΚΠ’’Γ/ΕιρΠ 
 
 
 


