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Πρακτικά 496ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 25/1/2011 
 
 

 
 
Πρακτικά 496ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 

 
 του Δήμου στις 25/1/2011  από τις 6:30μμ-8:15μμ. 

 
Αρ συνεδρίας: 2/2011 
 
Παρόντες
 

: 

κ.κ. Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος 
 Σταύρος Γερολατσίτης, Αντιδήμαρχος 
 

Μαρία Πασχάλη   Φρόσω Γεωργιάδου  
Ανδρούλα Αντωνίου  Στέλλα Σουρμελή 
Χάρια Παπαγεωργίου  Γεώργιος Χρυσάνθου 
Κωνσταντίνος Κούκος  Στέλλα Αυλωνίτη 
Ανδρέας Κωνσταντίνου  Δημήτρης Τσίγκης   Μέλη       
Χρίστος Τσίγκης   Παντελάκης Αγκαστινιώτης  Δημοτικού 
Μαρίνος Αθανασιάδης  Παναγιώτης Ουστάς   Συμβουλίου 
Μιχαήλ Ιερείδης   Μάριος Ανδρέου       
Ανδρέας Παπαχαραλάμπους Σωτήρης Λουκαϊδης  
Ανδρέας Μαϊμάρης  Άθως Αγαπητός  

         
     
Απόντες
 

: 

κ.κ. Βαλεντίνος Πολυκάρπου 
 Σταύρος Σταυρινίδης  Μέλη 
 Μενέλαος Κωμοδίκης  Δημοτικού 
 Άθως Παρισινός   Συμβουλίου 
 Κώστας Σωφρονίου 
 
 
Παρευρισκόμενος
 

: 

κ.  Α. Λάμπρου, Δημοτικός Γραμματέας 
 
 

 
Δικαιολόγηση Απουσιών: 

Όλες οι απουσίες δικαιολογήθηκαν. 
 
 
 
496.1 

 

[5.1.01.5] Επίσκεψη επίσημης αντιπροσωπείας από το Δήμο Τέραμο Ιταλίας 
στο Στρόβολο 

(Η παρ. 490.30 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 12/10/10 είναι 
σχετική). 
 
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι η επίσκεψη της επίσημης αντιπροσωπείας από το 
Τέραμο Ιταλίας θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως 6 Μαρτίου 2011. 
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496.2 
 

[11.4.4/ΙΙΙ] Απονομή τιμής στο νομπελίστα Χριστόφορο Αντωνίου Πισσαρίδη 

Για την ύψιστη τιμή για την Κύπρο και τον Ελληνισμό ολόκληρο που αποτελεί η απονομή του 
Βραβείου Νόμπελ Οικονομίας στον κορυφαίο επιστήμονα Χριστόφορο Αντωνίου Πισσαρίδη για το 
εξαίρετο επιστημονικό του έργο και την πρωτοποριακή επιστημονική του συνεισφορά στον τομέα 
της Οικονομίας, το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση των Επιτροπών Δημοσίων Σχέσεων και 
Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε ομόφωνα να τον αναγορεύσει επίτιμο δημότη του 
Στροβόλου και να του απονείμει το Χρυσό Μετάλλιο του Εθνομάρτυρα Κυπριανού. 

 
Η τελετή αναγόρευσης θα γίνει στο πλαίσιο της γιορτής των γραμμάτων στις 15 Μαρτίου 2011 στο 
Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. 
 
 
496.3 

 

[15.27.03.1/2] Πλήρωση μίας θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας, μίας 
θέσης Βιβλιοθηκονόμου και μίας θέσης Λειτουργού Γεωπονίας σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια 
Υπηρεσία Νόμου [Ν.6(2)/98] 

(Η παρ. 494.4 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 14.12.10 
είναι σχετική). 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 494.4/14.12.2010 απόφαση του απέκλεισε τη συμμετοχή 
αριθμού αιτητών από τη γραπτή εξέταση διεκδίκησης των πιο πάνω θέσεων η οποία ήταν 
προγραμματισμένη για τις 29 /1/2011 γιατί δεν πληρούσαν όλα τα απαιτούμενα, από τα σχετικά 
Σχέδια Υπηρεσίας, προσόντα και συγκεκριμένα το προσόν που προνοεί για «πολύ καλή γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας». 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να τους αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία του 
διαγωνισμού γιατί οι εν λόγω αιτητές είτε δεν υπόβαλαν οποιοδήποτε πιστοποιητικό για κατοχή 
της Αγγλικής γλώσσας είτε το πιστοποιητικό που υπέβαλαν δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
των αποδεκτών τεκμηρίων για κατοχή της Αγγλικής γλώσσας όπως αυτός διαμορφώθηκε από την 
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας με την εγκύκλιο της με αρ. 214 ημερ. 15/7/2010 και υιοθετήθηκε 
από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 494.4/14.12.2010 απόφαση του.  
 
Εν τω μεταξύ επειδή περιήλθαν σε γνώση της Υπηρεσίας διάφορες δικαστικές αποφάσεις 
σύμφωνα με τις οποίες το Διοικητικό Όργανο υποχρεούται να προβεί στη δέουσα έρευνα για  
διαπίστωση των τεκμηρίων για κατοχή της Αγγλικής γλώσσας, ζητήθηκε από το Νομικό Σύμβουλο 
του Δήμου να γνωματεύσει πάνω σε σειρά ερωτημάτων που έχουν προκύψει και να συμβουλεύει 
το Δήμο επί του πρακτέου. 
 
Αντίγραφο της γνωμάτευσης με ημερ. 24/1/2011 διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια 
διάταξη. Τη γνωμάτευση παρουσίασε και επεξήγησε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο εκ των Νομικών 
Συμβούλων του Δήμου κ. Γ. Βρίκης ο οποίος στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις που έθεσαν τα 
μέλη και αποχώρησε. 
 
Το Συμβούλιο προβληματίστηκε γύρω από τη θέση του Νομικού Συμβούλου ότι οι υποψήφιοι που 
δεν υπέβαλαν αποδεκτά τεκμήρια ότι κατέχουν την Αγγλική γλώσσα πρέπει να τύχουν και 
προφορικής εξέτασης πέραν της γραπτής. Ιδιαίτερος προβληματισμός υπήρξε στη θέση του 
(Νομικού Συμβούλου) ότι όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει αποδεκτά πιστοποιητικά ότι κατέχουν 
πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας πρέπει να ικανοποιήσουν το Δήμο ότι κατέχουν και πολύ 
καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο προφορικού λόγου και ότι αυτό δύναται να γίνει με 
προφορική εξέταση. 
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Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση μετά το πέρας της οποίας το Συμβούλιο 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία να αναστείλει επί του παρόντος τη διαδικασία του διαγωνισμού 
προκειμένου:  
 

(α) να κληθούν οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν αποδεκτά τεκμήρια ότι κατέχουν την Αγγλική 
γλώσσα να παρακαθίσουν σε γραπτή εξέταση για να διαπιστωθεί κατά πόσο κατέχουν ή 
όχι την Αγγλική γλώσσα στο επίπεδο που αυτό προβλέπεται από το Σχέδιο Υπηρεσίας της 
θέσης 

 
(β) να διερευνηθούν όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από την γνωμάτευση του Νομικού 

Συμβούλου. 
 
Ο κ. Α. Κωνσταντίνου τήρησε αποχή. 
 
 
496.4 

 
Επικύρωση πρακτικών 

Τα πρακτικά της 493ης

 

 συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 8/12/10 αναγνώστηκαν, 
επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 

 

 
Θέματα αρμοδιότητας Τεχνικής Επιτροπής 

Τα πρακτικά της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερομηνίας 13/10/2010 κοινοποιήθηκαν στο 
Συμβούλιο. 
  

496.5 [Β655/73] Αίτηση της κ Ε. Ελευθερίου με αρ. ΛΕΥ1/2010 για έκδοση 
πολεοδομικής άδειας  

 
(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 13/10/10 
είναι σχετική). 
 
Η Πολεοδομική Αρχή με επιστολή της ημερ. 26/4/2010 ζητά τις απόψεις του 
Δήμου για χορήγηση πολεοδομικής άδειας στα πλαίσια άσκησης της Ειδικής 
Διακριτικής της Ευχέρειας που της εκχωρείται με βάση την παρ. 8(1) του Περί 
Πολεοδομίας και Χωροταξίας Διατάγματος του 2007 (ΚΔΠ 454/07) ώστε η στέγη 
της οικοδομής επί του τεμαχίου με αρ. 286, Φ/Σχ. ΧΧΙ.53.Ε.2 του Τμήματος 4 να 
απέχει αποστάσεις λιγότερες από την ελάχιστη απόσταση των 3.00 μ. από το 
οδικό σύνορο. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
συστήσει τη χορήγηση της αιτούμενης πολεοδομικής άδειας. 
 

 
496.6 [Β10/76] Αίτηση της εταιρείας Shomex Ltd για το κολλέγιο “Global” για 

ανάκληση όρων που τέθηκαν σε άδεια οικοδομής  
 

(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 13/10/10 
είναι σχετική). 
 
Η αίτηση αφορά ανάκληση των όρων (δ), (ε), (θ), (ι) και (κ) που τέθηκαν στην 
άδεια οικοδομής με αρ. 7492 η οποία εκδόθηκε στις 2.9.2004 και αφορά 
προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενη, επί του τεμαχίου με αρ. 2061, Φ/Σχ. 
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ΧΧΧ/5.W.2 του Τμήματος 7, οικοδομή και αλλαγή της χρήσης της από 
εργοστάσιο κατασκευής υποδημάτων σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
Η οικοδομή κτίστηκε πριν από σαράντα περίπου χρόνια και οι όροι των οποίων 
ζητείται η ανάκληση τέθηκαν με βάση τις πρόνοιες του κανονισμού 61(Η) των 
Περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών και έχουν σχέση με τη χρήση της 
οικοδομής από ανάπηρα πρόσωπα. 
 
Το ιστορικό του θέματος περιγράφεται λεπτομερώς στα πρακτικά της πιο πάνω 
συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής, αντίγραφο των οποίων κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι πρόκειται για υφιστάμενη πολύ παλιά 
οικοδομή υιοθέτησε εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και αποφάσισε με βάση 
την σχετική επιφύλαξη του Καν. 61(4) των Περί Οδών και Οικοδομών 
Κανονισμών να μην απαιτήσει πλήρως την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού 
και να εγκρίνει την ανάκληση των όρων (δ), (ε), (θ), (ι) και (κ) της άδειας 
οικοδομής με αρ. 7492/2.9.2004.  
 
 

496.7 [Β23/90] Αίτηση της εταιρείας D J Karapatakis & Sons Ltd για ανάκληση 
όρου που τέθηκε σε άδεια οικοδομής 

 
(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 13/10/10 
είναι σχετική). 
 
Η αίτηση αφορά ανάκληση του όρου 25 που τέθηκε στην άδεια οικοδομής με αρ. 
7487/27.8.2004 και αφορά τη δημιουργία δωματίου υγειονομικών διευκολύνσεων 
αναπήρων στο κατάστημα πώλησης φαγητού στο ισόγειο του 
πολυκινηματογράφου Κ-Cineplex που βρίσκεται στο τεμάχιο με αρ. 1444, 
Φ/Σχ.ΧΧΙ.61.W1 του Τμήματος 6. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι οι ανάγκες αναπήρων προσώπων 
εξυπηρετούνται από υφιστάμενο δωμάτιο υγειονομικών διευκολύνσεων στο 
μεσοπάτωμα της οικοδομής υιοθέτησε εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και 
αποφάσισε να εγκρίνει την ανάκληση του πιο πάνω όρου. 
 
Ο κ. Α. Αγαπητός διαφώνησε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί 
όπως ανάφερε θεωρεί απάνθρωπο να αναγκάζεται ένα ανάπηρο άτομο σε 
τροχοκάθισμα να ανεβεί με τον ανελκυστήρα στο μεσοπάτωμα για τις φυσικές 
του ανάγκες. 
 
 

496.8 [Β972/77] Αίτηση της Εταιρείας CNP Cyprus Tower Ltd για έκδοση 
πολεοδομικής άδειας για ανέγερση εξαώροφης οικοδομής  

 
(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 13/10/10 
είναι σχετική). 
 
Η αίτηση αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας για ανέγερση εξαόροφης 
οικοδομής για τη δημιουργία γραφείων και τρία υπόγεια για τη δημιουργία  
χώρων στάθμευσης στα τεμάχια με αρ. 2067, 2068 και 1205, Φ/Σχ. ΧΧΙ.54.Ε2 
και Ε1 του Τμήματος 13. 
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Για την πιο πάνω ανάπτυξη εγκρίθηκε από την Ειδική Τεχνική Επιτροπή η 
δημιουργία 111 χώρων στάθμευσης για δημόσια χρήση, οι οποίοι χωροθετούνται 
στο ισόγειο και σε τμήμα των υπογείων και 83 χώρων στάθμευσης για τις 
ανάγκες της οικοδομής. Η έγκριση αυτή δόθηκε γιατί αφενός τα τεμάχια 
εμπίπτουν σε περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου Παροχής κινήτρων και αφετέρου 
στην περιοχή αυτή υπάρχει αυξημένη ανάγκη για δημιουργία χώρων 
στάθμευσης για δημόσια χρήση. 
 
Ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως με επιστολή του ημερ. 
26/8/10 ζητά τις απόψεις του Δήμου με βάση το κεφάλαιο Ειδική Διακριτική 
Ευχέρεια γιατί σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχέδια τα προτεινόμενα υπόγεια της 
οικοδομής βρίσκονται σε απόσταση 1.50 μ. από το οδικό σύνορο των τεμαχίων 
αντί 3.00μ. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
συστήσει τη χορήγηση της αιτούμενης πολεοδομικής άδειας νοουμένου ότι οι 
μειωμένες αποστάσεις των υπογείων της οικοδομής από το οδικό σύνορο δεν θα 
δημιουργήσουν οποιοδήποτε πρόβλημα σε τυχόν προτεινόμενα ρυθμιστικά ή/και 
κατασκευαστικά σχέδια για τη Λεωφ. Ακροπόλεως. 

 
 

496.9 [Β304/80] Παντελής και Κατερίνα Ηλιάδη  
 
(Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 13/10/10 
είναι σχετική). 
 
Με επιστολή τους ημερ. 3/8/2010 οι αιτητές ζητούν να τους επιτραπεί να 
καταβάλουν στο Δημοτικό Ταμείο το ποσό που αντιστοιχεί στις κατασκευές που 
προβλέπονται από τον όρο 10 της άδειας οικοδομής με αρ. 6977/27.5.2003 και 
να αναλάβει ο Δήμος την υλοποίηση τους στα πλαίσια διεύρυνσης του δρόμου. 
 
Ο όρος 10 της πιο πάνω άδειας προβλέπει παραχώρηση στο δημόσιο δρόμο 
του μέρους του τεμαχίου με αρ. 1176, Φ/Σχ. ΧΧΙ.62.Ε2 του Τμήματος Κ που 
επηρεάζεται από το σχέδιο διεύρυνσης της οδού Πεντέλης, την κατασκευή 
πεζοδρομίου πάνω σ’ αυτό και την ασφαλτόστρωση του υπόλοιπου 
παραχωρούμενου τμήματος. 
 
Το ιστορικό του θέματος περιγράφεται λεπτομερώς στα πρακτικά της πιο πάνω 
συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής, αντίγραφο των οποίων κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι οι αιτητές έχουν παραχωρήσει στο δημόσιο 
δρόμο το τμήμα του τεμαχίου που επηρεάζεται από το σχέδιο διεύρυνσης του 
δρόμου καθώς επίσης ότι στην περιοχή αυτή δεν υπάρχουν πλακόστρωτα 
πεζοδρόμια, υιοθέτησε εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
απαλλάξει τους αιτητές από την υποχρέωση για υλοποίηση των κατασκευών 
που προβλέπονται από τον όρο 10 της πιο πάνω άδειας οικοδομής νοουμένου 
ότι θα καταβάλουν στο Δημοτικό Ταμείο το αντίστοιχο ποσό για την υλοποίηση 
τους σε μεταγενέστερο στάδιο από το Δήμο. 
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496.10 [3.5.02.5/3] Αίτηση της εταιρείας Komanetsi Aquatic Fitness Center για έκδοση 
άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί 
Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμων 55(1) του 1992 και 105 (1) του 1996 
και των Περί Δημοσίων Δεξαμενών Κανονισμών ΚΔΠ 368/96. 

 
Η δημόσια κολυμβητική δεξαμενή με την ονομασία Komanetsi Aquatic Fitness Center η οποία 
βρίσκεται επί της οδού 28ης

 

 Οκτωβρίου, έχει επιθεωρηθεί και έχει διαπιστωθεί ότι η λειτουργία της 
πληροί όλες τις πρόνοιες της πιο πάνω Νομοθεσίας. 

Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, αποφάσισε να εγκρίνει την έκδοση της σχετικής 
άδειας λειτουργίας για ένα χρόνο, από την ημερομηνία έκδοσης της, όπως προβλέπεται από το 
άρθρο 4 του Νόμου 105(1) /1996. 

 
 

496.11 [16.1.06] Ανάπτυξη φωτοβολταϊκού πάρκου από το Δήμο Στροβόλου 
 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι: 
 

- Στα πλαίσια του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης του Δήμου η εταιρεία Cyprus Energy Agency 
ετοίμασε Τεχνοοικονομική Ανάλυση, για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού Πάρκου σε τμήμα του 
γηπέδου του Δημοτικού Κοιμητηρίου που βρίσκεται στη Νήσου, το οποίο ως γνωστό 
κατασκευάστηκε μετά από απαλλοτρίωση. 

 
- Προτού ο Δήμος προβεί στην προώθηση του όλου θέματος ζήτησε την καθοδήγηση του 

Νομικού του Συμβούλου εάν νομικά μπορεί να χρησιμοποιήσει τον κενό χώρο του 
κοιμητηρίου και για άλλους σκοπούς, πέραν του σκοπού για τον οποίο έχει δημιουργηθεί, 
δηλ. της χρήσης του σαν χώρου ταφής. 

 
- Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου έχει γνωματεύσει ότι ο Δήμος δεν δύναται να αξιοποιήσει 

τεμάχια γης εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου στην περιοχή Νήσου δια τη δημιουργία 
φωτοβολταϊκού πάρκου καθότι κάτι τέτοιο δεν εμπίπτει στους σκοπούς της απαλλοτρίωσης. 

 
- Μετά την εξέλιξη αυτή ο Δήμος έχει ζητήσει από την Εταιρεία Cyprus Energy Agency, όπως 

προωθηθεί σε συνεργασία με την Υπηρεσία η αναθεώρηση του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης του Δήμου ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των στόχων του. 

 
Το Συμβούλιο μετά την πιο πάνω εξέλιξη και αφού έλαβε υπόψη σχετική εισήγηση του κ. Α. 
Κωνσταντίνου αποφάσισε να ζητήσει από την Υπηρεσία να εξετάσει όλους τους πιθανούς χώρους 
όπου υπάρχει δυνατότητα για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών περιλαμβανομένου και του χώρου του  
Δημοτικού Μεγάρου και να μεριμνήσει να γίνει η αναγκαία μελέτη η οποία να παρουσιαστεί 
ενώπιον του για λήψη σχετικής απόφασης. 
 
 
496.12 [13.25.8/9] Οφειλόμενος φόρος θεάματος της εταιρείας Marios Constantinou 

Entertainment Ltd 
 

Η εταιρεία Marios Constantinou Entertainment Ltd διοργάνωσε δύο θεατρικές παραστάσεις στις 
22/10/2010 και στις 23/10/2010 με τίτλο «Ο Μάγος του Ροζ» στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Ο 
φόρος θεάματος ανήλθε σε €3.862,30. 
 
Παρά τις επανειλημμένες επιστολές και τηλεφωνικές συνομιλίες με την πιο πάνω εταιρεία 
εντούτοις δεν έχει προβεί στην εξόφληση της οφειλής της στην καθορισμένη προθεσμία και ως εκ 
τούτου επιβλήθηκε επιβάρυνση ύψους 10% ήτοι €386,23. 
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Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την έγερση νομικής αγωγής για την είσπραξη του 
οφειλόμενου φόρου θεάματος ύψους €4.248,53. 

 
 

496.13 [13.25.8/9] Οφειλόμενος φόρος θεάματος της εταιρείας P K Mega Promotion 
Ltd 
 

Αναφέρθηκε από τον Δημοτικό Γραμματέα ότι ο οφειλόμενος φόρος θεάματος της πιο πάνω 
εταιρείας έχει ήδη καταβληθεί στο Δημοτικό Ταμείο. 

 
 

496.14 [21.26.01] Ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Κοινωνικής 
Πρόνοιας 
 

(Η παρ. 492.2.5 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 4/11/2010 είναι 
σχετική). 
 
Ενόψει αναφοράς του κ. Α. Μαϊμάρη ότι στα πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου δεν αποδόθηκαν σωστά τα όσα έχει πει κατά τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, το 
σχετικό κείμενο επαναδιατυπώνεται ως ακολούθως: 
 
«Ο κ. Α. Μαϊμάρης με αφορμή εισήγηση του Δημάρχου για ανέγερση του προτεινόμενου κτιρίου 
στο χώρο που στεγάζεται σήμερα η Λέσχη Ηλικιωμένων, ανάφερε ότι δεν είναι βέβαιος αν ο 
χώρος αυτός είναι ο καταλληλότερος. Ανάφερε επίσης ότι δεν είναι απόλυτα σύμφωνος για την 
προώθηση έργων κοινωνικής πολιτικής με τη μέθοδο BOT αλλά με ιδίους πόρους αξιοποιώντας 
παράλληλα και την δυνατότητα που υπάρχει για εξασφάλιση πόρων και από δωρεές. Συμφώνησε 
ωστόσο στο διορισμό της Ειδικής Επιτροπής, η οποία θα αναλάβει όλα τα ζητήματα που 
προκύπτουν από την πρόταση περιλαμβανομένου και του ζητήματος που αφορά τη μέθοδο 
ανέγερσης του κτιρίου.» 
 
 
496.15 [21.26.01] Ειδική Επιτροπή ανέγερσης κτιρίου για τη στέγαση της Υπηρεσίας 

Κοινωνικής Πρόνοιας 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής για την 
ανέγερση του κτιρίου για την στέγαση της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας ως ακολούθως: 
 
Σ. Ηλιοφώτου, Πρόεδρος 
 
Α. Αντωνίου 
Α. Κωνσταντίνου 
Α. Μαϊμάρης 
Μ. Ανδρέου  Μέλη 
Α. Αγαπητός 
Κ. Σοφρωνίου 
 

 
 
 

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