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Πρακτικά 514ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 24/04/2012 
 

 
 
Πρακτικά 514ης

 

 συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του Δήμου στις 24/04/2012 από τις 6:30μμ – 8:15 μμ 

 
 
Αρ συνεδρίας: 6/2012 
 
 

 
Παρόντες: 

Δρ    Λάζαρος Σ. Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος 
κ. Ανδρέας Μαϊμάρης, Αντιδήμαρχος  

 
κ.κ.     Σταύρος Γερολατσίτης Ανδρέας Παπαχαραλάμπους 
   Ανδρούλα Αντωνίου  Φρόσω Γεωργιάδου 
  Μαρία Πασχάλη  Δημήτρης Τσίγκης 

 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Στέλλα Αυλωνίτη  
 Θωμάς Βασιλείου  Μάριος Χατζηβασιλείου    
 Γεώργιος Αναστασίου  Αντώνης Μηχανικός    Μέλη 
 Χρίστος Τσίγκης  Γεώργιος Χρυσάνθου   Δημοτικού 
 Στέλιος Γεωργίου  Φάνος Κουρουφέξης   Συμβουλίου 
 Σταύρος Σταυρινίδης  Σωτήρης Λουκαΐδης    

   Μιχάλης Δαμιανός  Κώστας Σωφρονίου  
Στέλλα Σουρμελή  Παναγιώτης Μανώλη   
Μάρκος Κληρίδης      
     
   
            

          

 
Απόντες: 

  
κ.κ.  Γιάννος Κατσουρίδης  Μέλη 
 Μάριος Ανδρέου  Δημοτικού 
     Συμβουλίου 
      
      

   
  
Παρευρισκόμενος:
 

 κ. Α. Λάμπρου, Δημοτικός Γραμματέας. 

 
 
 
Δικαιολόγηση απουσιών

 

: Οι απουσίες  των κ.κ. Γ. Κατσουρίδη και Μ. Ανδρέου 
δικαιολογήθηκαν. 
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Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 

Τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημ. 22/03/2012 
κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 
 
514.1 

 

1.2.03/2 Καθορισμός πολιτικής χειρισμού αιτήσεων για ενοικίαση/ παραχώρηση 
των γηπέδων φούτσαλ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο 

(Η παρ. 1.2  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημ. 
22/03/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και αποφάσισε να 
εγκρίνει το κείμενο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα “A” στα πρακτικά, το οποίο θα διέπει 
την πολιτική ενοικίασης/παραχώρησης των γηπέδων φούτσαλ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. 
 

514.2 

 

[1.2.01] Εισήγηση για τη διοργάνωση ομαδικών αθλημάτων στο Αθλητικό Κέντρο 
και Πάρκα Στροβόλου 

(Η παρ. 1.4  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημ. 
22/03/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και αποφάσισε να 
εγκρίνει την πρόταση που επισυνάπτεται ως Παράτημα “B” στα πρακτικά για διοργάνωση 
ομαδικών προγραμμάτων γυμναστικής. 

 
514.3 

 
[1.3.01]  Λογότυπο Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του Δήμου 

(Η παρ. 2 (γ)  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημ. 
22/03/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να υιοθετήσει το λογότυπο που φαίνεται στο Παράρτημα “Γ” των 
πρακτικών.  

 

 
Θέματα αρμοδιότητας  Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

Τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων ημ. 12/03/2012 κοινοποιήθηκαν 
στο Συμβούλιο. 
 
514.4 

 

[5.5.28.03] Υποβολή πρότασης του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής 
Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2012» 

(Η παρ. 1  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων ημ. 
12/03/2012  είναι σχετική). 
 
Ο Δήμος  έχει κληθεί να συμμετάσχει στις ακόλουθες προτάσεις οι οποίες προγραμματίζονται 
να υποβληθούν κάτω από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-
Κύπρος 2007-2013. 
 

(α) 
   Στόχος του έργου είναι να καταστούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις των Δήμων που 

συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα πιο αποδοτικές ενεργειακά. 

Εξοικονόμηση ενέργειας στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις 

 
  Ο συνολικός εκτιμώμενος Προϋπολογισμός του έργου είναι €600.000,00. Το ποσό 

που αναλογεί στο Δήμο ανέρχεται στις €120.000,00 εκ των οποίων το 85% θα 
επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα και το υπόλοιπο 15% θα καλυφθεί από τις 
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ανθρωποώρες του ατόμου που θα εργαστεί για την υλοποίηση του έργου σε 
περίπτωση που αυτό θα εγκριθεί. 

 
(β) 

 Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου λειτουργίας με τη χρήση 
τεχνολογιών της πληροφορικής, μέσω του οποίου οι Βιβλιοθήκες των εταίρων θα 
έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν με κοινές προδιαγραφές όσον αφορά την 
ταξινόμηση των αρχείων τους και της μεθόδου λειτουργίας και διάθεσης των 
πληροφοριών προς το κοινό. 

Δημιουργία περιφερειακής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης 

 
   Ο συνολικός εκτιμώμενος Προϋπολογισμός του έργου είναι €600.000,00. Το ποσό 

που αναλογεί στο Δήμο ανέρχεται στις €120.000,00 εκ των οποίων το 85% θα 
επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα και το υπόλοιπο 15% θα καλυφθεί από τις 
ανθρωποώρες του ατόμου που θα εργαστεί για την υλοποίηση του έργου σε 
περίπτωση που αυτό θα εγκριθεί. 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων και αποφάσισε να 
εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου ως εταίρου στις πιο πάνω προτάσεις. 

 
514.5 

 

[5.5.28.02-5.4.1.02] Συμμετοχή του Δήμου Στροβόλου στα συγχρηματοδοτούμενα 
έργα διασυνοριακής συνεργασίας MEDEEA και SERPENTE ως φορέας υλοποίησης. 

(Η παρ. 4  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων ημ. 
12/03/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ο Δήμος συμμετέχει ως φορέας υλοποίησης στα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα διασυνοριακής συνεργασίας MEDEEA και SERPENTE. 
 
Οι φορείς υλοποίησης δεν επιβαρύνονται με οποιοδήποτε κόστος από την συμμετοχή τους 
πέραν του διοικητικού κόστους (εργατοώρες) και έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε πιλοτικές 
εφαρμογές που θα γίνουν κατά την υλοποίηση του έργου καθώς και στη χρήση όλων των 
απορρεόντων απ΄αυτά. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 

 

 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 

Τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημ. 22/03/2012 κοινοποιήθηκαν στο 
Συμβούλιο. 
 
514.6 

 
[16.5.09/2] Πρόταση Αστυνομίας  για απαγόρευση της στάθμευσης στην οδό Ψυχικού 

(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημ. 22/03/2012  
είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δρόμου καθώς επίσης 
ότι πρόκειται για καθαρά οικιστικό δρόμο, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής 
Ασφάλειας και αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση. 
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514.7 
 
[16.5.09/2]  Εισήγηση για επέκταση των κίτρινων γραμμών στην οδό Πεντέλης 

(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημ. 22/03/2012  
είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το πολυσύχναστο της περιοχής, την ύπαρξη οργανωμένων 
χώρων στάθμευσης σε πολύ μικρή απόσταση και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού 
Πεντέλης, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να εγκρίνει 
την χάραξη διπλής κίτρινης γραμμής και στις δύο πλευρές της οδού Πεντέλης από τη 
συμβολή της με την Λεωφόρο Ακροπόλεως μέχρι και το κτίριο της υπεραγοράς Πηλαβάκη. 

 
514.8 

 
[16.5.09/2]  Προβλήματα τροχαίας στις οδούς Γιαννιτσών-Αγράφων και Πλαταιών 

(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημ. 22/03/2012  
είναι σχετική). 
 
Για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στις οδούς Γιαννιτσών, Αγράφων και Πλαταιών το 
Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να εγκρίνει: 
 

α) Τη χάραξη διπλής κίτρινης γραμμής και στις δύο πλευρές της οδού Αγράφων από 
τη συμβολή με την οδό Γιαννιτσών μέχρι και την οικοδομή με αρ 24 

 
β) Τη χάραξη διπλής κίτρινης γραμμής και στις δύο πλευρές της οδού Πλαταιών από 

τη συμβολή με την οδό Αχαρνών μέχρι και τη συμβολή με την οδό Μελπομένης. 
 

514.9 
 
[20.01.013.432] Αίτημα για μονοδρόμηση τμήματος της οδού Ηλία Παπακυριακού 

(Η παρ. 4  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημ. 22/03/2012  
είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι η οδός Ηλία Παπακυριακού αποτελεί βασική συνδετήρια 
οδό μεταξύ των οδών Ιφιγενείας και Στασίνου υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής 
Ασφάλειας και αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα. 

 
514.10 [

 

20.01.010.053] Αίτημα για δημιουργία χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος 
στην οδό Προδρόμου 73 

(Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημ. 22/03/2012  
είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι:  
 

α) τυχόν δημιουργία χώρου στάθμευσης στο συγκεκριμένο σημείο του οδοστρώματος 
της οδού Προδρόμου θα δημιουργήσει πρόβλημα στην ομαλή και ασφαλή 
κυκλοφορία των οχημάτων, 

 
β) στην απέναντι πλευρά του δρόμου υπάρχουν οργανωμένοι χώροι στάθμευσης επί 

του οδοστρώματος,  
 

υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα. 
 
 
 

 



5 
________________________________________________________________________________ 

Πρακτικά 514ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 24/04/2012 
 

514.11 

 

[20.01.013.101] Μέτρα Κυκλοφοριακής Ύφεσης στη συμβολή των οδών 
Ελλησπόντου, Βίτσι και Χαρ Μούσκου 

(Η παρ. 7  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημ. 22/03/2012  
είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να 
εγκρίνει την κατασκευή ενός κυρτώματος οδοστρώματος ύψους 7,5 εκ. στην οδό 
Χαράλαμπου Μούσκου και ενός κυρτώματος οδοστρώματος ύψους 7,5 εκ. στην οδό Βίτσι. 

 
514.12 

 

16.03.001.014, 20.01.013.472 Εγκατάσταση φώτων τροχαίας στη συμβολή της Λεωφ 
Σταυρού με την οδό Γιαννιτσών 

(Η παρ. 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημ. 22/03/2012  
είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως πραγματοποιηθεί συνάντηση για ενημέρωση των 
επηρεαζόμενων κατοίκων/καταστηματαρχών και ακολούθως το θέμα να επανέλθει ενώπιόν 
του. 

 
514.13 

 

[9.2.04.02] Λήψη κυκλοφοριακών μέτρων στις οδούς Γλαύκου και Πάτροκλου 
Κόκκινου 

(Η παρ. 9  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημ. 22/03/2012  
είναι σχετική). 
 
Η Εθνική και Τεχνική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας Μαθητών εισηγήθηκε την κατασκευή 
διάβασης πεζών στην οδό Γλαύκου και μονοδρόμηση της οδού Πατρόκλου Κόκκινου. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε: 
 

(α) να εγκρίνει την κατασκευή διάβασης πεζών στην οδό Γλαύκου 
 
(β) να απορρίψει την εισήγηση για μονοδρόμηση της οδού Πατρόκλου Κόκκινου γιατί 

είναι καθαρά οικιστικός δρόμος με περιορισμένη πρόσβαση από τη νότια άκρη του. 
 

514.14 
 
[16.03.001.015 ] Μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης στην οδό Αρχ Κυπριανού 

(Η παρ. 10 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημ. 22/03/2012  
είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να 
εγκρίνει το σχέδιο το οποίο ετοιμάστηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για λήψη μέτρων 
κυκλοφοριακής ύφεσης στην οδό Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. 

 
514.15 

 

[20.01.10.56] Διαχείριση χώρου στάθμευσης μπροστά από το Δημόσιο Νηπιαγωγείο 
Απ Βαρνάβα 

(Η παρ. 11  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημ. 22/03/2012  
είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε όπως η 
στάθμευση στο χώρο στάθμευσης επι του οδοστρώματος στην οδό Αξιού μπροστά από το 
Δημόσιο Νηπιαγωγείο Απ. Βαρνάβα, επιτρέπεται μόνο για δεκαπέντε λεπτά. 
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514.16 

 
[20.01.13.437] Μονοδρόμηση των οδών Αχιλλέως και Ομήρου 

(Η παρ. 12  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημ. 22/03/2012  
είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι οι προτεινόμενες μονοδρομήσεις είναι  αναγκαίες για την 
αύξηση των επιπέδων οδικής ασφάλειας λόγω των προβλημάτων που παρουσιάζονται στην 
περιοχή εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής 
Ασφάλειας και αποφάσισε να εγκρίνει: 
 

α) τη μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Αρχιμήδους από τη συμβολή της με την 
οδό Ομήρου, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αχιλλέως, με επιτρεπόμενη 
κατεύθυνση προς την οδό Αχιλλέως. 

 
β) τη μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Οθέλλου, από τη συμβολή της με την οδό 

Αχιλλέως, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ποσειδώνος, με επιτρεπόμενη 
κατεύθυνση προς την οδό Ποσειδώνος. 

 
Περαιτέρω το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της κας Φρ. Γεωργιάδου και αποφάσισε να 
εξετάσει το ενδεχόμενο μονοδρόμησης και του υπόλοιπου τμήματος της οδού Αρχιμήδους. 

 
514.17 

 

16.3.01.13 Δημιουργία διάβασης πεζών στην οδό Περικλέους παρά το Κέντρο Υγείας 
Στροβόλου 

(Η παρ. 13  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημ. 22/03/2012  
είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να 
εγκρίνει την αντικατάσταση του υφιστάμενου κυρτώματος οδοστρώματος μπροστά από το 
Κέντρο Υγείας Στροβόλου, με υπερυψωμένη διάβαση πεζών τύπου Zebra. 

 
514.18 

 

[20.01.13.478] [20.01.13.478] Αίτημα για χάραξη κίτρινης γραμμής στην οδό Αγ 
Παρασκευής 

(Η παρ. 14  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημ. 22/03/2012  
είναι σχετική). 
 
To Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το πρόβλημα που παρουσιάζεται και το γεγονός ότι ο 
δρόμος είναι μονοδρομημένος με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Αγίου Αντωνίου, 
υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να εγκρίνει: 
 

α)  τη χάραξη διπλής κίτρινης γραμμής καθόλο το μήκος της βόρειας πλευράς της 
οδού Αγ Παρασκευής 

 
β)  τη χάραξη διπλής κίτρινης γραμμής σε όλες τις οχηματικές εισόδους στη νότια 

πλευρά της οδού Αγ Παρασκευής. 
 
514.19 

 
[20.01.13.480] Αίτημα για χάραξη κίτρινης γραμμής στην οδό Χρ Κκέλη 

(Η παρ. 15  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημ. 22/03/2012  
είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι το αίτημα είναι αδικαιολόγητο, υιοθέτησε εισήγηση της 
Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να το απορρίψει. 
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514.20 

 

[20.01.13.414] Αίτημα για αλλαγή του χρόνου επιτρεπόμενης στάθμευσης στην οδό 
Σταδίου 63Γ-Δ 

(Η παρ. 16  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημ. 22/03/2012  
είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι πρόκειται για εμπορική περιοχή, όπου η ολιγόλεπτη 
στάθμευση θα εξυπηρετεί περισσότερους επισκέπτες, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής 
Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε όπως η στάθμευση στο διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης 
επι του οδοστρώματος, στην οδό Σταδίου 63Γ-Δ, επιτρέπεται μόνο για δεκαπέντε λεπτά. 

 
 

 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 

Τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων ημ. 8/03/2012 κοινοποιήθηκαν 
στο Συμβούλιο. 
 
514.21 

 
11.04.08 Διαλέξεις στους Οικισμούς Εκτοπισθέντων 

(Η παρ. 2  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων ημ. 
8/03/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμ’ατων και αποφάσισε να 
εγκρίνει τη διοργάνωση στους Οικισμούς Εκτοπισθέντων, διαλέξεων με θέμα την 
εξοικονόμηση ενέργειας στα νοικοκυριά. 
 

514.22  
 

[21.15.01] Διορισμός μελών Διοικούσας Επιτροπής Ανοικτού Σχολείου 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του “Ανοικτού Σχολείου” ως 
ακολούθως: 
 

1. Δρ. Λάζαρος Σ. Σαββίδης, Πρόεδρος 
2. Ανδρέας Λάμπρου, Γραμματέας 
3. Φάνος Κουρουφέξης 
4. Φρόσω Γεωργιάδου 
5. Στέλλα Αυλωνίτου 
6. Ανδρούλα Αντωνίου 
7. Γιάννος Κατσουρίδης 
8. Σταύρος Σταυρινίδης 
9. Σωτήρης Λουκαΐδης 
10. Κώστας Σωφρονίου 
11. Παναγιώτης Μανώλη 
12. Ανδρέας Αθανασιάδης, Πρόεδρος Σχολικής Εφορείας Στροβόλου 

  
514.23 

 
[3.4.02] Αιτήσεις για ανανέωση αδειών πώλησης οινοπνευματωδών ποτών 

Ο πιο κάτω πίνακας περιλαμβάνει αιτήσεις για έκδοση/ανανέωση αδειών πώλησης 
οινοπνευματωδών ποτών οι οποίες εξετάστηκαν και συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής 
νομοθεσίας. 
 
 

Α/Α ΑΙΤΗΤΗΣ/ 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/  
ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ 

1 Πέτρος Χαραλάμπους 
Περίπτερο το Οκτάγωνο 

Σταυροβουνίου 15 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

2 Κωνσταντίνος Δημητρίου 
Ποτοπωλείο CAVA SPECTUS 

Κυψέλης 2 
Στρόβολος 

Ανανέωση 
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3 Αρχιμήδης Ζίττης 
Φρουταρία Α&Μ ΖΙΤΤΗ 

Αθηνών 47 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

4 Φοινίκη Στούππα 
Περίπτερο  

Α. Αβρααμίδη 82 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

5 Χρίστος Ηλία 
Περίπτερο MALL KIOSK 

Βεργίνας 3 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

6 Βασιλική Χειλίδου 
Φρουταρία Bella Fruit 

Α. Αβρααμίδη 26 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

7 Αντώνης Ερωτοκρίτου 
Περίπτερο NEW YORK KIOSK 

Λ. Αθαλάσσης 132 

Στρόβολος  
Α-Β Ανανέωση 

8 Άννα Γ. Δημητρίου 
Περίπτερο SO EASY STORE 208 

Λ. Στροβόλου 131Δ-Ε Ανανέωση 

9 Άννα Γ. Δημητρίου 
Περίπτερο SO EASY ΚΑΒΑ 

Πυγμαλίωνα 10 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

10 Μιχάλης Κολιανδρής 
Περίπτερο News Places 

Μακεδονιτίσσης 84 Ζ-Η 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

11 Ειρήνη Ξυναρή 
Περίπτερο LORD BYRON 

Λόρδου Βύρωνα 16 Η-Θ 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

12 Μίλτος Παπαδόπουλος 
Εστιατόριο-Καφετέρια BOXES-ΓΣΠ 

Φθιώτιδος 60 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

13 Κυριάκος Κυριάκου 
Περίπτερο CUIK’R 

Σπύρου Κυπριανού 262 Α 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

14 Χριστοδούλου Σταυρούλα 
Περίπτερο QUICKLY 

Αγίου Γενναδίου 58 Γ 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

15 ¨Εμιλη Κατσαμπά 
Περίπτερο ΤΑΤΟΟ 

Πειραιώς 25 Β 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

16 Κυριάκος Χαραλάμπους  
Ταβέρνα FAMILY NEST 

Κεραμικού 6 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

17 Μάριος Τσουτσούκης 
Ποτοπωλείο 003  

Τσερίου 98 
Στρόβολος  

Ανανέωση 

18 Μάριος Τσουτσούκης 
Περίπτερο MARIOS 002  

Τσερίου 98 
Στρόβολος  

Ανανέωση 

19 Μάριος Τσουτσούκης 
Περίπτερο MARIOS 001 

Καντάρας 83 
Στρόβολος  

Ανανέωση 

20 PETYA STOYANOVA CHEPISHEVA 
Περίπτερο SO EASY 202 

Αριστοφάνους 19 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

21 IULIAN IONUT CIUBOTARIU 
Παντοπωλείο VLAD TEPES 

Αρμενίας 28 Γ 
Στρόβολος 

Ανανέωση 
 

22 Κατερίνα Ξυδού 
Υπεραγορά 

Τσερίου 110 
Carrefour Στρόβολος 

Ανανέωση 

23 Βαρβάρα Γαλατάκη 
Υπεραγορά ΔΗΜΟΣ 1 

Λ. Στροβόλου  132 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

24 Αλίκη Νεοφύτου 
Υπεραγορά ΔΗΜΟΣ 2 

Αρχαγγέλου 15 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

25 Σκεύη Χ¨Ευθημίου 
Υπεραγορά ΔΗΜΟΣ 4 

Αριστοφάνους 14 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

26 Νεοκλής Γεωργίου 
Περίπτερο SO EASY 213 

Μακεδονίτισσας 74 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

 
 

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις πρόνοιες του Περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου, 
Κεφ. 144 και του Νόμου Ν 7(1)/2005 που τροποποιεί τον Περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών 
Νόμο-Ρύθμιση διαδικασιών, καθώς και τις απόψεις του Επάρχου Λευκωσίας, αποφάσισε να εγκρίνει 
όλες τις αιτήσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα. 

 
514.24 
 

[13.25.007/4] Διαγραφή τελών αποκομιδής σκυβάλων 

Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη, υπηρεσιακό σημείωμα ημ. 12/03/2012 το 
οποίο συνοδεύεται με κατάλογο καθυστερημένων οφειλών τελών αποκομιδής σκυβάλων ύψους 
€26.480,15. 
 
Ο σχετικός κατάλογος ο οποίος βρίσκεται καταχωρημένος στις σελ. 153-169 του φακέλου με αρ. 
13.25.07/4 περιλαμβάνει 180 ονόματα φορολογουμένων οι οποίοι παρά τις προσπάθειες της 
Υπηρεσίας δεν εντοπίστηκαν. 
 
Το Συμβούλιο αφού ικανοποιήθηκε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διερεύνησης για τον 
εντοπισμό των φορολογουμένων χωρίς αποτέλεσμα, αποφάσισε να εγκρίνει τη διαγραφή τους. 
 
Οι κ.κ. Δ. Τσίγκης και Μ. Κληρίδης διαφώνησαν με την πιο πάνω απόφαση. Επίσης η κα Σ. Αυλωνίτη 
τήρησε αποχή. 
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Μετά τη λήψη της πιο πάνω απόφασης ο κος Δ. Τσίγκης ανάφερε ότι οι διαγραφές στις οποίες 
προβαίνει το Δημοτικό Συμβούλιο αποβαίνουν σε βάρος των υπολοίπων δημοτών και τόνισε την 
ανάγκη εξεύρεσης τρόπου ο οποίος θα παρέχει τη δυνατότητα στο Δήμο να διεκδικεί τα οφειλόμενα 
απ’ αυτούς που εγκαταλείπουν το Στρόβολο χωρίς να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Πρότεινε 
μεταξύ άλλων όπως κατά την επιβολή της φορολογίας ζητείται από τους ιδιοκτήτες υποστατικών να 
δηλώνουν στο Δήμο όλα τα στοιχεία (όνομα, αρ. ταυτότητας, κ.λ.π.) των κατόχων/ενοικιαστών  των 
υποστατικών τους. 
 
Η πρόταση του κου Δ. Τσίγκη αποτέλεσε αφορμή για περαιτέρω συζήτηση επι του θέματος στο 
πλαίσιο της οποίας ακούστηκαν και απόψεις για επιβολή του τέλους σκυβάλων στους ιδιοκτήτες  αντί 
στους κατόχους/ενοικιαστές υποστατικών. 
 
Ο Δημοτικός Γραμματέας αναφέρθηκε σε παλαιότερη επι του θέματος απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου καθώς και σε σχετική μελέτη που ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία. Την ορθότητα της 
πρακτικής που ακολουθεί ο Δήμος για επιβολή του τέλους σκυβάλων στους κατόχους/ενοικιαστές 
αντί στους ιδιοκτήτες υποστατικών επιβεβαιώνει και πρόσφατη γνωμάτευση της Επιτρόπου 
Διοικήσεως. Ο Δημοτικός Γραμματέας αναφέρθηκε επίσης στις επανειλημμένες προσπάθειες που 
έγιναν μέσω της Ένωσης Δήμων για υιοθέτηση πρότασης του Δήμου για τροποποίηση της 
νομοθεσίας και την εισαγωγή πρόνοιας, ώστε το τέλος αποκομιδής σκυβάλων να εισπράττεται μέσω 
του λογαριασμού της Υδατοπρομήθειας οι οποίες δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν καρποφόρησαν. 
 
Ακολούθησε περαιτέρω συζήτηση μετά το πέρας της οποίας αποφασίστηκε όπως η πρόταση του 
Δήμου για εισαγωγή νομοθετικής πρόνοιας η οποία θα επιτρέπει την είσπραξη του τέλους 
αποκομιδής σκυβάλων μέσω του πιο πάνω λογαριασμού όπως επίσης και η επι του θέματος 
γνωμάτευση της Επιτρόπου Διοικήσεως διαβιβαστεί στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα οποία 
ανέλαβαν να παρέμβουν στα πολιτικά κόμματα που ανήκουν για προώθηση της πρότασης με στόχο 
την αναγκαία τροποποίηση της νομοθεσίας. 
 
Κατά τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος εισήλθε στην αίθουσα ο κ. Β. Πολυκάρπου και αποχώρησε 
ο κος Σ. Λουκαΐδης. 
 
Οι κ.κ. Γ. Χρυσάνθου, Στ. Γερολατσίτης και Στ. Γεωργίου αποχώρησαν από την αίθουσα κατά τη 
συζήτηση του πιο κάτω θέματος. 
 
 
 
514.25 

 

[2.1.02/2]-[12.2.004.075]  Οφειλές του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας προς 
το Δήμο που αφορούν έργα για βελτίωση οδών σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΄Αρθρου 
17 του Νόμου, Κεφ. 96/Προσφυγή με αρ. 669/2011 μεταξύ Συμβουλίου 
Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και Δήμου Στροβόλου  

Με βάση το άρθρο 17  του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96 ο Δήμος προβαίνει 
στην κατασκευή, επανακατασκευή και βελτίωση οδών  αφού κρίνει ότι χρειάζεται και αφού έχει λάβει 
τέτοια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό. 
 
Με βάση το άρθρο 89 (2)  του Περί Δήμων Νόμου 111/85 τα έξοδα των εργασιών ανύψωσης 
φρεατίων, μετακίνησης οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού αρχών κοινής ωφελείας ή παροχέων  
ηλεκτρονικών επικοινωνιών εξαιτίας οδικών βελτιωτικών έργων των Δήμων, θα επιβαρύνουν την 
αρχή κοινής ωφελείας ή τον παροχέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους οποίους ανήκουν τα 
επηρεαζόμενα δίκτυα, φρεάτια ή άλλος εξοπλισμός. 
 
Ο Δήμος προχώρησε στην εκτέλεση έργων με βάση το άρθρο 17  του Περί Ρυθμίσεως Οδών και 
Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96  και τα έξοδα των εργασιών  που αφορούσαν το Συμβούλιο 
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Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας  χρεώθηκαν σε αυτό,  με βάση το άρθρο 89 (2)  του Περί Δήμων 
Νόμου 111/85. 
 
Η συνολική οφειλή όπως προκύπτει από τον πιο κάτω πίνακα ανέρχεται σε €590.744,25. 
 

Α/Α Έργο Αριθμός 
Χρεωστικού 

Δελτίου 

Ποσό 
€ 

1 Βελτίωση Αθηνών και παρόδων-Φάση Γ 3460  26,700.02 
2 Βελτίωση Αθηνών και παρόδων-Φάση Γ 3461   52,462.61 
3 Βελτίωση αριθμού δρόμων νότια της οδού 

Ιφιγενείας-Φάση Δ 
3462 105,514.68 

4 Βελτίωση αριθμού δρόμων νότια της οδού 
Ιφιγενείας-Φάση Δ 

3463   43,788.48 

5 Βελτίωση αριθμού δρόμων στην περιοχή 
“Eξήντα Σκάλες”-Φάση Ε 

3464   83,114.92 

6 Βελτίωση αριθμού δρόμων στην περιοχή 
“Eξήντα Σκάλες”-Φάση Ε 

3563   32,410.19 

7 Βελτίωση αριθμού δρόμων στην περιοχή 
“Παρισινός”-Φάση Ε 

3564 165,600.00 

8 Βελτίωση Τμήματος της οδού Σταδίου- 
Φάση Στ 

3465   28,342.90 

9 Βελτίωση Τμήματος της οδού Σταδίου- 
Φάση Στ 

3991   52,810.45 

ΟΛΙΚΟ 590,744.25 
 
 
Παρά τις επανειλημμένες επιστολές του Δήμου για εξόφληση της πιο πάνω οφειλής και τις 
συναντήσεις που έγιναν μεταξύ του Δημάρχου και του Διευθυντή του Σ.Υ.Λ  εντούτοις δεν έχει 
υπάρξει συμμόρφωση, αλλά αντίθετα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Υ.Λ. με γραπτή 
του επιστολή ημερ. 15/6/2011 πληροφόρησε το Δήμο ότι στις 25/5/2011έχει καταχωρηθεί προσφυγή 
με αρ. 669/2011 εναντίον της απόφασης του Δήμου για την πιο πάνω οφειλή στο Ανώτατο 
Δικαστήριο  την οποία θεωρεί άκυρη και /ή χωρίς οποιοδήποτε νομικό αποτέλεσμα. 
 
Ο Νομικός σύμβουλος του Δήμου από τον οποίο ζητήθηκε νομική καθοδήγηση έχει γνωματεύσει ότι  
ο Δήμος δύναται να εγείρει πολιτική αγωγή εναντίον του Σ.Υ.Λ για το ποσό της οφειλής ύψους 
€537.933,80 (αφαιρείται η τελευταία οφειλή ύψους €52.810,450 ημερ. 17/3/2011 ενόψει του 
γεγονότος ότι εμπίπτει στο χρονικό διάστημα των 75 ημερών που ορίζει η νομοθεσία, για άσκηση 
προσφυγής). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω αποφάσισε να εγκρίνει την έγερση πολιτικής αγωγής 
εναντίον του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας για το ποσό της οφειλής του, ύψους 
€537.933,80. 
 
 

 

Θέματα αρμοδιότητας Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης 

Το σημείωμα της συνεδρίας της Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
 

514.26 
 

[02.01.015] Συμπληρωματική συμφωνία ανέγερσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

(Η παρ. 1  των πρακτικών της συνεδρίας της Ειδικής Επιτροπής παρακολούθησης της 
ανέγερσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι σχετική). 
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Η Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην πιο 
πάνω συνεδρία της συζήτησε τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και την 
καθυστέρηση που παρατηρείται στη συμπλήρωση του έργου. 

 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη σχετική πρόταση της Ειδικής Επιτροπής 
Παρακολούθησης του έργου αποφάσισε να υιοθετήσει εισήγηση της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας του Κράτους και να εγκρίνει την υπογραφή συμπληρωματικής συμφωνίας 
με τον Εργολάβο στα πλαίσια της προσπάθειας για τελική και συνολική διευθέτηση 
του θέματος. 

 
514.27 

 

[19.7.7/4]  Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρου Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών 
Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας  

Σχετικό σημείωμα του Δημάρχου με ημερομηνία 10/04/2012 σε σχέση με την εγκαθίδρυση του πιο 
πάνω Συμβουλίου κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο για ενημέρωση. 
 
Ο νέος χώρος ο οποίος θα εγκατασταθεί στους  Αγίους Ηλιόφωτους αναμένεται ότι θα λειτουργήσει 
το πρώτο εξάμηνο του έτους 2015. 
 
Πρόεδρος του Συμβουλίου εξελέγη ο Δήμαρχος Στροβόλου Δρ. Λάζαρος Σ. Σαββίδης 
 
 
514.28 

 
[11.4.1.1/2] Εισφορά στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εισφέρει το ποσό των €500 στον Παγκύπριο Έρανο του Αντικαρκινικού 
Συνδέσμου Κύπρου που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 37ης

 
 πορείας Χριστοδούλας 2012. 

 
514.29 

 
[11.4.01/ΙΙ] Εισφορά στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εισφέρει το ποσό των €250 στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό στα πλαίσια 
του Παγκύπριου Εράνου “Από Πόρτα σε Πόρτα” για το έτος 2012. 
 
514.30 

 
Εισφορές σε Ιδρύματα, Συνδέσμους κ.λ.π. 

Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως το γενικότερο θέμα των εισφορών σε Ιδρύματα, συνδέσμους κ.λ.π. 
απασχολήσει τη Διαχειριστική Επιτροπή με στόχο τη συμπερίληψη ονομαστικά των εισφορών αυτών 
στον Προϋπολογισμό του Δήμου.  
 
514.31 
 

[19.3.6/15] Ακινητοποιημένα οχήματα και/ή άλλα αντικείμενα 

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, τα οχήματα καθώς και τα άλλα αντικείμενα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που βρίσκεται καταχωρημένος στις σελ.3 έως 14 του φακέλου με 
αρ. 19.3.6/15 παραμένουν εγκαταλειμμένα σε ανοικτούς δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους με περίοδο 
μεγαλύτερη από τρείς εβδομάδες. Αντίγραφο της έκθεσης κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να κηρύξει τα πιο πάνω οχήματα και αντικείμενα ως εγκαταλειμμένα και να 
θέσει σε εφαρμογή τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 92Α του Περί Δήμων Νόμου, όπως 
έχει τροποποιηθεί με το Νόμο 153 (Ι) 2007, με στόχο τη συλλογή και διάθεσή τους. 
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514.32 

 

[11.03.007] Αίτημα του Γυμνασίου Κωνσταντινουπόλεως για φιλοξενία ομάδας 
μαθητών από το Μεσολόγγι. 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την παράθεση ενός γεύματος σε ομάδα μαθητών (30 άτομα) 
από το 1ο

 

 Γυμνάσιο Μεσολογγίου που φιλοξενούνται στην Κύπρο από το Γυμνάσιο 
Κωνσταντινουπόλεως στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος e-Twinning. 

 
514.33 

 

[4.3.03.115] Αίτημα του Επαρχιακού Συμβουλίου Λευκωσίας-Κερύνειας της ΕΔΟΝ για 
παραχώρηση του Πάρκου παρά τις οδούς Θεσπρωτίας & Θυατείρων για τη 
διοργάνωση περιφερειακού φεστιβάλ. 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την παραχώρηση του πάρκου παρά τις οδούς Θεσπρωτίας και 
Θυατείρων για τη διοργάνωση πιο πάνω φεστιβάλ στις 06/06/2012. 
 
 
 
 
 
Δήμαρχος 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
 της Δημοκρατίας 
 
ΚΠ’’Γ/ΜΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “A” 
 

Kείμενο πολιτικής που διέπει την παραχώρηση των Γηπέδων Φούτσαλ στο Δημοτικό 
Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου 
 
Τα γήπεδα φούτσαλ θα παραχωρούνται δωρεάν κατά τις πρωινές ώρες (συμπεριλαμβανομένου του 
Σαββατοκύριακου) σε Δημοτικά και Γυμνάσια του Δήμου Στροβόλου για τις ανάγκες των σχολείων και 
για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις των σχολείων και νοουμένου ότι δάσκαλοι ή καθηγητές θα είναι 
παρόντες και θα επιβλέπουν τους μαθητές από την ώρα εισόδου μέχρι την ώρα εξόδου όλων των 
μαθητών από το Αθλητικό Κέντρο. Τα γήπεδα θα δίνονται σε ώρες και μέρες οι οποίες δεν θα 
επηρεάζουν με κανένα τρόπο την λειτουργία της ακαδημίας ποδοσφαίρου του Δήμου ή την 
παραχώρηση των γηπέδων στους Δημότες οι οποίοι κάνουν κράτηση στα εν λόγω γήπεδα. Νοείται 
ότι οι διευθυντές και καθηγητές/δάσκαλοι των σχολείων θα είναι υπεύθυνοι για οποιοδήποτε 
πρόβλημα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και ιδιαίτερα σε θέματα ασφάλειας και 
υγείας των ασκούμενων. 
 
Θα παραχωρούνται δωρεάν τα γήπεδα φούτσαλ σε Συνδέσμους Γονέων όταν θα γίνονται τουρνουά 
φιλανθρωπικού χαρακτήρα, μετά από σχετικές διαβεβαιώσεις από όλους τους αρμόδιους φορείς και 
νοουμένου ότι θα υπάρχουν γραπτές διαβεβαιώσεις  ότι άτομα των συμβουλίων των Συνδέσμων θα 
είναι παρόντες καθόλη τη διάρκεια των αγώνων. Τα γήπεδα θα δίνονται σε ώρες και μέρες οι οποίες 
δεν θα επηρεάζουν με κανένα τρόπο τη λειτουργία της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του Δήμου ή την 
παραχώρηση των γηπέδων στους δημότες. Νοείται ότι θα είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για οποιοδήποτε 
πρόβλημα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και ιδιαίτερα σε θέματα ασφάλειας και 
υγείας των ασκούμενων. 
 
Στα σωματεία Στροβόλου, τα οποία έχουν ομάδες φούτσαλ και αιτούνται χρήση των γηπέδων για 
σκοπούς τουρνουά, η χρέωση θα παραμένει στα €30 ανά γήπεδο ανά ώρα και σε όλες τις σχετικές 
ανακοινώσεις θα αναγράφεται ότι γίνονται σε συνεργασία με τον Δήμο και θα υπάρχει το έμβλημα του 
Δήμου Στροβόλου σε αυτές. Τα γήπεδα θα δίνονται σε ώρες και μέρες οι οποίες δεν θα επηρεάζουν 
με κανένα τρόπο τη λειτουργία της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του Δήμου ή την παραχώρηση των 
γηπέδων στους δημότες οι οποίοι κάνουν κράτηση στα εν λόγω γήπεδα. Νοείται ότι το κάθε σωματείο 
θα είναι υπεύθυνο για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και 
ιδιαίτερα σε θέματα ασφάλειας και υγείας των ασκούμενων. 
 
Δεν θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις από κανένα σωματείο το οποίο θα θέλει να χρησιμοποιήσει τα 
γήπεδα για σκοπούς ποδοσφαιρικής  ακαδημίας ή ακαδημίας φούτσαλ, των ηλικιών 5-14 ετών για να 
μην υπάρξει απολύτως κανένα πρόβλημα με την ακαδημία ποδοσφαίρου του Δήμου Στροβόλου. 
 
Στα σωματεία Στροβόλου που θα αιτούνται χρήση των γηπέδων φούτσαλ για σκοπούς 
προπονήσεων των ομάδων τους και μόνο (όχι Ακαδημίες), θα παραχωρούνται τα γήπεδα πάνω σε 
εξαμηνιαία ή χρονιαία βάση μόνο, στην τιμή των €30 ανά γήπεδο ανά ώρα, σε ώρες και μέρες οι 
οποίες δεν θα επηρεάζουν με κανένα τρόπο τη λειτουργία της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του Δήμου ή 
την παραχώρηση των γηπέδων στους Δημότες οι οποίοι κάνουν κράτηση στα εν λόγω γήπεδα.  
Νοείται ότι το κάθε Σωματείο θα είναι υπεύθυνο για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης και ιδιαίτερα σε θέματα ασφάλειας και υγείας των ασκούμενων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β” 
 

Πρόταση για διοργάνωση ομαδικών προγραμμάτων γυμναστικής σε συνεργασία με το 
γυμναστήριο ΚΟΜΑΝΕΤΣΙ. 
 
Μια φορά το μήνα θα οργανώνονται  σε συνεργασία με το πιο πάνω  γυμναστήριο (εγκεκριμένο από 
τον ΚΟΑ) , ομαδικά προγράμματα γυμναστικής σε πάρκα και στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. 
Ανάλογα με τη δραστηριότητα θα επιλέγεται και ο χώρος που εξασφαλίζει τη καλύτερη διεξαγωγή του 
προγράμματος. Ο απαραίτητος εξοπλισμός όπως όργανα γυμναστικής, κρεβατάκια, μεγάφωνα κτλ, 
θα παρέχονται από το KOMANETSI. 
 
Θα μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη του γυμναστηρίου και δημότες των ηλικιών 15-50, χωρίς καμιά 
οικονομική επιβάρυνση. 
 
Το γυμναστήριο θα παρέχει δικούς του γυμναστές, οι οποίοι τις συγκεκριμένες μέρες δεν θα 
πληρώνονται. Επίσης, θα παρέχει δικό του απινιδωτή, Α’ Βοηθό, μποτίλια οξυγόνου, μεγάφωνα και 
νερό, χωρίς καμιά επιβάρυνση εκ μέρους του Δήμου. 
 
Ακόμη, θα λειτουργεί και Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση που απαιτηθεί να παρασχεθούν οι πρώτες 
βοήθειες σε πρόσωπα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
 
Επίσης, θα κάνει διαφημίσεις, μέσω του ραδιοφώνου με δικά του έξοδα, όπου θα αναφέρεται και η 
συνεργασία με τον Δήμο Στροβόλου. Θα εκδίδει διαφημιστικά φυλλάδια τα οποία θα δίνει στο 
γυμναστήριό του  και θα αναγράφεται και η συνεργασία με τον Δήμο, και θα μας δίνει ένα αντίγραφο 
με το οποίο  θα μπορεί ο Δήμος να βγάλει αντίγραφα και να διανέμει όπου ο ίδιος επιθυμεί. Η 
ενημέρωση για την κάθε δραστηριότητα θα γίνεται περίπου 3 εβδομάδες προηγουμένως. 
 
Έχει συμφωνήσει με συγκεκριμένο περιοδικό περι Γυμναστικής, όπου θα βγάζει φωτογραφικό υλικό 
από τις διάφορες εκδηλώσεις, και θα αναγράφεται και πάλι η συνεργασία με το Δήμο Στροβόλου. 
 
Η υποχρέωση του γυμναστηρίου είναι να παρέχει όλη την διαδικασία για άδεια χρήσης μεγαφώνων 
από τον Έπαρχο και η παροχή των πάρκων και του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου. 
 
Απαίτηση του γυμναστήριου είναι εφόσον ο Δήμος επιθυμεί να συνεργαστεί και με άλλα γυμναστήρια 
της περιοχής, να έχει το δικαίωμα να προχωρήσει μόνο εάν είναι εγκεκριμένα γυμναστήρια από τον 
ΚΟΑ. 
 
Τα προγράμματα που θα διδάσκονται σε αρχικό στάδιο είναι τα εξής: 
 
BODY COMBAT: Αερόβια άσκηση συνδυάζοντας ασκήσεις καράτε, μπόξ, tai chi, kickboxing. 
 
GROUP GROOVE: 60λεπτά χορευτικές φιγούρες με τη συνοδεία καταπληκτικής μουσικής. Ο 
ασκούμενος θα νιώσει το αίσθημα της ξεγνοιασιάς με αυτό το καθαρά χορευτικό αερόβιο πρόγραμμα. 
 
TABATA: Η μέθοδος αυτή είναι είδος διαλειμματικής προπόνησης. Μειώνει το σωματικό λίπος, 
βελτιώσει την αντοχή, τη μυϊκή δύναμη και την ευλυγισία. 
 
GYM STICK: το καταπληκτικό αυτό όργανο γυμναστικής αναπτύχθηκε για να γυμνάσει το σώμα μας 
στο σύνολό του. 
 
Είναι ιδανικό για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής ικανότητας, της μυϊκής ενδυνάμωσης, της 
ισορροπίας, της ευλυγισίας, του συντονισμού και ακόμη της μείωσης του λίπους. 
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Χρησιμοποιείται από άτομα όλων των κοινωνικών στρωμάτων, από επαγγελματίες αθλητές μέχρι και 
άτομα της τρίτης ηλικίας. 
 
Βρίσκει τέλεια εφαρμογή σε ασθενείς στη φάση αποθεραπείας τους από τραυματισμούς. 
 
Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί και από νεαρούς αθλητές που θέλουν να αυξήσουν τη δύναμη ή 
την ευελιξία τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ” 
 
 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ  ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 


