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Πρακτικά 517ης

 

 συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του Δήμου στις 24/07/2012 από τις 6:30μμ – 9:15μμ 

 
Αρ συνεδρίας: 9/2012 
 
 
 

 
Παρόντες: 

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

 
             

κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης   Στέλλα Σουρμελή 
  Σταύρος Γερολατσίτης Μάρκος Κληρίδης 
  Ανδρούλα Αντωνίου  Ανδρέας Παπαχαραλάμπους   
  Μαρία Πασχάλη  Δημήτρης Τσίγκης   Μέλη 

Βαλεντίνος Πολυκάρπου  Στέλλα Αυλωνίτη   Δημοτικού 
  Θωμάς Βασιλείου   Μάριος Χατζηβασιλείου  Συμβουλίου 
  Χρίστος Τσίγκης   Αντώνης Μηχανικός 
  Στέλιος Γεωργίου   Γεώργιος Χρυσάνθου   
  Σταύρος Σταυρινίδης  Φάνος Κουρουφέξης 
  Μιχάλης Δαμιανός  Παναγιώτης Μανώλη 
       
    
  
      

 
Απόντες: 

κ.κ.  Γεώργιος Αναστασίου  
Φρόσω Γεωργιάδου  Μέλη 
Σωτήρης Λουκαΐδης   Δημοτικού 
Κώστας Σωφρονίου  Συμβουλίου 
  

 
   
     
Παρευρισκόμενος:
 

  κ. Α. Λάμπρου, Δημοτικός Γραμματέας.  

Στην συνεδρία παρευρέθηκαν επίσης οι κ.κ Α. Καρύδη Δημοτικός Μηχανικός, Γ. Χριστοδούλου 
Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού, Μ. Αναστασιάδης Προϊστάμενος 
Οικονομικού Τμήματος , Ν. Χριστοδουλίδης Προϊστάμενος Τομέα Κατασκευών και Συντήρησης , 
Λ. Λουκαίδης, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης και Γ. Πολυκάρπου  
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τομέα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας για την συζήτηση του 
θέματος της παρ. 517.2 των πρακτικών .  
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517.1 [
 
18.3.06/4] Κενωθείσα θέση Συμβούλου. 

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι ο κ. Μάριος  Ανδρέου με βάση την απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου στην προσφυγή του εναντίον της Δημοκρατίας, έχει επιστρέψει στις τάξεις 
της Εθνικής Φρουράς και ως εκ τούτου λόγω του ασυμβίβαστου  που δημιουργείται, παύει από 
του να διατελεί δημοτικός σύμβουλος. Αναμένεται, πρόσθεσε, η πλήρωση της κενωθείσας θέσης 
όπως προβλέπεται από το άρθρο 38 του Περί Δήμου Νόμου. 

     
517.2 

 

[13.19.3.13] Μελέτη και έγκριση των Αναθεωρημένων Προϋπολογισμών του Δήμου 
(Τακτικού και Αναπτύξεως) για το έτος 2012 

Οι Αναθεωρημένοι Προϋπολογισμοί ετοιμάστηκαν από την Διαχειριστική Επιτροπή με βάση τις 
εξουσίες που της παρέχονται από το άρθρο 47(1) του Περί Δήμων Νόμου. 
 
Το Συμβούλιο μελέτησε τους Προϋπολογισμούς, συζήτησε επί των πιο κάτω επιμέρους θεμάτων 
και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: 
 
 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

517.2.1 
 

Κωδ. 80501, 80601 Αντιμισθία και Έξοδα Παραστάσεως του Αντιδημάρχου 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 515.37/29.5.2012 απόφασή του 
ενέκρινε μεταξύ άλλων την μείωση των πιο πάνω ωφελημάτων του Αντιδημάρχου 
ώστε αυτά να αποτελούν το 15% των ωφελημάτων του Δημάρχου όπως 
προβλέπεται στους όρους έγκρισης των Προϋπολογισμών του Δήμου για το έτος 
2012. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι τα ωφελήματα του Αντιδημάρχου σε άλλους 
μεγάλους Δήμους κυμαίνονται στο 25% της αντιμισθίας και των εξόδων 
παραστάσεως του Δημάρχου, χωρίς το Υπουργείο Εσωτερικών να υποδείξει 
οποιαδήποτε μείωσή τους, αποφάσισε να αναθεωρήσει την επί του θέματος 
απόφασή του και να εγκρίνει την επαναφορά τους ώστε αυτά να κυμαίνονται στο 
25% των ωφελημάτων  του Δημάρχου. 
 
Η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ διαφώνησε με την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, γιατί όπως ανέφερε η κα Α. Αντωνίου, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει 
τη δυνατότητα να διαφοροποιηθεί από τους όρους έγκρισης των Προϋπολογισμών. 
 

517.2.2 
 

Κωδ. 80801 Εκστρατεία Καθαριότητας-πρόνοια:€100.000,00 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει αύξηση της πρόνοιας για τον καθαρισμό 
ιδιωτικών χώρων κατά €70.000,00 λόγω της ανάγκης που προκύπτει για τον 
καθαρισμό τους με σύγχρονα μηχανήματα, τα οποία δεν επιβαρύνουν το 
περιβάλλον. 

 
517.2.3 
 

Κωδ. 10105 Αγορά μηχανημάτων-Πρόνοια:€91.500,00 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την μεταφορά της πρόνοιας για την αγορά 
μηχανής αλέσεως κλαδευμάτων, ύψους €55.000,00, στον Προϋπολογισμό του 
έτους 2013. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

517.2.4 
 

Κωδ. 1011300113 Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να δεσμεύσει το 50 % της πρόνοιας 
ύψους €40.000,00, που αφορά το επιπλέον κόστος επίβλεψης του αρχιτέκτονα του 
έργου μέχρι και την αποπεράτωσή του. 
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Υπηρεσία την ετοιμασία 
σημειώματος για την μέχρι σήμερα πορεία του έργου για ενημέρωση των μελών της 
Επιτροπής παρακολούθησης του Έργου. 
 

517.2.5 
 

Κωδ. 1011300129 Διαδημοτική Εταιρεία Ποδηλάτων Λευκωσίας (ΔΕΠΛ) 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την συμπερίληψη πρόνοιας για ποσό ύψους  
€ 5.734,00 το οποίο θα διατεθεί  προσωρινά στη  ΔΕΠΛ για αντιμετώπιση άμεσων 
αναγκών. 
 

Στο σημείο αυτό ο  κ. Α. Παπαχαραλάμπους κατάθεσε εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του 
ΔΗΣΥ κείμενο με σκέψεις και προβληματισμούς καθώς και εισηγήσεις με την ευκαιρία συζήτησης 
των αναθεωρημένων προϋπολογισμών. Σχετικά   ανάφερε ότι  έχουμε ενώπιον μας τον 
αναθεωρημένο προϋπολογισμό με έσοδα 20.482.715,00 και δαπάνες 20.535.832,00 δηλαδή με 
έλλειμμα 53 117. Το γενικό συμπέρασμα είναι κοινός τόπος πολύ καλά γνωστός σε όλους μας. Τα 
οικονομικά του Δήμου μας, όπως και γενικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξαρτώνται απόλυτα από 
την κεντρική Κυβέρνηση. Ειδικά, όμως ,σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, όπως 
είναι ο Στρόβολος, είναι περισσότερο φανερό ότι δεν μπορούμε να κάνουμε έργα και σχεδιασμούς 
ανάλογα με την έκταση, τον πληθυσμό και τις ιδιομορφίες του Δήμου μας. Δυστυχώς οι 
ανελαστικές δαπάνες που αφορούν τη μισθοδοσία, τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία 
εισφορές, τους τόκους και τα χρεολύσια των δανείων χρόνο με το χρόνο αυξάνονται . Σ’ αυτά 
πρέπει να συνυπολογίσουμε δαπάνες όπως το ρεύμα, το νερό, τα τηλέφωνα, τη συντήρηση των 
αυτοκινήτων, ασφάλιστρα και τα έξοδα σε εξωτερικούς συνεργάτες όπως δικηγόρους, συμβούλους 
κτλ. Εδώ και να αναπνεύσουμε περισσότερο θα δημιουργούσαμε έλλειμμα και χρέος στο Δήμο με 
αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε αυτά που καθημερινά ακούμε από τους δημότες μας. 
Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Κάθε μέρα αυτό ακούμε από τους Δημότες 
μας. Είμαστε υποχρεωμένοι βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι στο προεκλογικό του πρόγραμμα ο 
Πρόεδρος Χριστόφιας, υποσχέθηκε πολλά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επέκρινε την 
προηγούμενη κυβέρνηση ότι η κρατική χορηγία δεν ξεπερνούσε το 2% επί των ετήσιων εσόδων 
του κράτους και δεσμεύτηκε στην αύξηση της στο 4%. Όχι μόνο δεν τήρησε την προεκλογική του 
δέσμευση, αλλά αντίθετα υπήρξε τέτοια μείωση της χορηγίας που οδηγεί το θεσμό της τοπικής 
αυτοδιοίκησης σε ασφυξία. Δυστυχώς, δεν έχουμε υπόψη οποιαδήποτε συγκεκριμένη πράξη 
αυτής της κυβέρνησης που να αλλάζει την ομηρία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την κρατική 
χορηγία. Πιστεύουμε ότι αν είναι σε κάποια στιγμή να συζητήσουμε σοβαρά τα οικονομικά των 
Δήμων και να δώσουμε στο θεσμό τη θέση που της ταιριάζει στη δημόσια ζωή της χώρας, θα 
πρέπει, επιτέλους, ν' αλλάξει ριζικά το σημερινό καθεστώς της χρηματοδότησης με το 
σταγονόμετρο. Ρίχνοντας μια ματιά στα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Δήμων σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα μας έδιδε το μέτρο της ποιοτικής διαφοράς. Δεν αναφερόμαστε σε 
τεράστιους μητροπολιτικούς Δήμους, αλλά και σε πόλεις μικρομεσαίου μεγέθους. Φαίνεται πώς 
είναι τα μεγέθη εκεί που ασκείται πραγματικά τοπική αυτοδιοίκηση. Ίσως αυτά που συζητούνται 
για «συμπλεγματοποίηση» και ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, πχ. αποκομιδή σκυβάλλων, αν όντως 
γίνουν κάποτε με τον κατάλληλο τρόπο, να επιφέρουν σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Ωστόσο, 
από μόνη της αυτή δεν είναι αυτή η λύση. Είναι κάτι σαν επιμέρους επισκευή και «ασπιρίνη». 
Πραγματική λύση θα ήταν μια συνολική μεταρρύθμιση της φιλοσοφίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
που να αφήνει σε επίπεδο αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος των εσόδων 
που το Δημόσιο αντλεί ούτως ή άλλως από τους δημότες. Ο Δήμος μας στερείται απαραίτητων 
βασικών υποδομών. Υποδομές που δεν πρόκειται ποτέ ν' αντιμετωπιστούν στο σύνολό τους απο 
δημόσιους πόρους, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν επαρκούν. Αναγνωρίζουμε ότι ο τόπος μας 
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διέρχεται μια πρωτοφανή οικονομική κρίση που δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την 
τοπική αυτοδιοίκηση. Οφείλουμε στο μέτρο των δικών μας δυνατοτήτων να λάβουμε εκείνες τις 
πρωτοβουλίες που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για οικονομική ανάκαμψη. Απλά 
μιλώντας και λίγο με την πολιτική λογική και τη φιλοσοφία της παράταξής μας, γνωρίζοντας 
ταυτόχρονα και τις ανάγκες και τις ιδιομορφίες του δήμου μας προτείνουμε τα ακόλουθα:  
 
(α)     Θα πρέπει να υπάρξει μία συστηματική προσπάθεια περικοπής των περιττών λειτουργικών 

και άλλων δαπανών του Δήμου. Ο κατάλογος είναι ανεξάντλητος αλλά δίνουμε κάποια 
παραδείγματα όπως α. η λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου β. η δραστική 
μείωση των υπερωριών γ. αποφυγή ενοικίασης οχημάτων , δ. μείωση οδοιπορικών, ε. ο 
περιορισμός των λειτουργικών εξόδων των γραφείων π.χ ηλεκτρισμός, νερό, αγορές 
αναλώσιμων και γραφικής ύλης. Επιπλέον θα πρέπει να συνεχιστεί η οικονομική 
περισυλλογή στις διάφορες εκδηλώσεις.  

 
(β)     Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρύτερη Δημόσια υπηρεσία αλλά 

δυστυχώς και η Δημοτική υπηρεσία του Δήμου Στροβόλου είναι η χαμηλή παραγωγικότητα. 
Είναι απαράδεκτο να υπάρχει τέτοιος αυξημένος αριθμός αδειών ασθενείας αφού μια 
σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα αλλά και με αντίστοιχες Δημοτικές υπηρεσίες της Ευρώπης 
μόνο κατάθλιψη προκαλεί. Αυτές οι απουσίες στοιχίζουν στο Δήμο μερικές εκατοντάδες 
χιλιάδες Ευρώ. Επιπλέον η τηλεφωνική εξυπηρέτηση του κοινού βρίσκεται σε απελπιστικά 
χαμηλά επίπεδα. Υπάρχουν σήμερα σύγχρονοι τρόποι αντιμετώπισης αυτού του 
προβλήματος. Οφείλουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά αυτά τα χρόνια 
προβλήματα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει αυστηρότερη επίβλεψη από τη Δημοτική 
υπηρεσία. Επιπλέον, το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης δεν δίνει κίνητρα στους 
εργαζόμενους αφού στο τέλος όλοι κρίνονται εξαίρετοι ανεξαρτήτως απόδοσης. Αυτό 
δημιουργεί προβλήματα κατά κύριο λόγο σε θέματα προαγωγών. Γι’ αυτό λοιπόν, η 
Δημοτική Υπηρεσία πρέπει ν’ακολουθήσει ένα ορθολογιστικό και αποδοτικό σύστημα 
αξιολόγησης. Έστω και με μικρή αύξηση της παραγωγικότητας ο Δήμος θα έχει αυτονόητα 
οφέλη. Θα εξασφαλιστεί καλύτερη φοροεισπρακτική πολιτική, ταχύτερη έκδοση των 
διαφόρων αδειών, τερματισμός υπερωριών αλλά και αυξημένο επίπεδο υπηρεσιών προς 
τους Δημότες μας .  

 
(γ)   Θα πρέπει να υπάρξει άμεση καταγραφή της Δημοτικής Περιουσίας. Με την κατάλληλη 

αξιοποίηση, μπορούν να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για εισροή πρόσθετων οικονομικών 
πόρων. Πιστεύουμε ακράδαντα στη χρηστή και διαρκή αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 
που θα πρέπει να αποτελεί μέγιστο στόχο για το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα μπορούσε να 
υπάρξει σύμπραξη του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα όπως συνηθίζεται πια στις μέρες 
μας π.χ αεροδρόμιο. Δεν θα μπορούσαμε άραγε στο επίπεδο του Δήμου Στροβόλου να 
σκεφτούμε με δική μας πρωτοβουλία μια σειρά από κοινωφελή μεγάλα έργα που να δίνουν 
έδαφος σε τέτοιες μεθόδους και σε μια λογική αυτοχρηματοδότησης; Π.χ ανάπτυξη πρώην 
Δημοτικού Σφαγείου. Το όλο εγχείρημα θα πρέπει βέβαια να δρομολογηθεί από ξεκάθαρες 
αδιάβλητες και αδιαμφισβήτητες διαδικασίες . Προτείνουμε λοιπόν, την άμεση συζήτηση του 
θέματος από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Δήμου.  

 
Αντιλαμβανόμαστε  κατάληξε τις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει ο Τόπος μας αλλά και ο 
Δήμος μας. Η Δημοτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού ως η μεγαλύτερη δημοτική ομάδα 
του Δήμου, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στοχεύοντας στην οικονομική ανάκαμψη και όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη οικονομική αυτοτέλεια του Δήμου μας. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις 
προτάσεις μας και βρισκόμαστε στη διάθεση σας για ενδελεχή διάλογο.  
 
Η κ. Α. Αντωνίου η οποία ευχαρίστησε την Υπηρεσία για την ετοιμασία των Προϋπολογισμών 
ανάφερε ότι όντως οι Δήμοι έχουν σε μεγάλο βαθμό εξάρτηση από την κρατική χορηγία δεδομένου 
ότι ο θεσμός  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο βρίσκεται ακόμα σε νηπιακή  ηλικία σε 
σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αναφέρθηκε στην συνέχεια στις περικοπές που έγιναν τόσο 
από πλευράς Κυβέρνησης όσο και από την Βουλή των Αντιπροσώπων  και είπε ότι δεν ευθύνεται 
η Κυβέρνηση για τις περικοπές αυτές αλλά  η  παγκόσμια  οικονομική κρίση. Τόνισε τέλος την 



5 
________________________________________________________________________________ 

Πρακτικά 517ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 24/07/2012 
 

ανάγκη συνετούς διαχείρισης των οικονομικών του  Δήμου  και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο, να 
συμπεριφέρεται με ψηλότερο αίσθημα ευθύνης  κατά την λήψη ορισμένων αποφάσεων 
υποδεικνύοντας τις αποφάσεις που λήφθηκαν για την συνοδεία, από μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, της Δημοτικής χορωδίας στην Ιταλία και του Φωτογραφικού Ομίλου στην Ιορδανία, 
ως παραδείγματα προς αποφυγήν.  
 
 
Ο κ. Χρ. Τσίγκης αναφέρθηκε στην επιστολή την οποία κατάθεσε η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΚΟ 
ενόψει της συζήτησης των Αναθεωρημένων Προϋπολογισμών. Επανέλαβε την πρόταση για 
ετοιμασία αναλυτικού οικονομικού προγραμματισμού για την επόμενη τριετία καθώς  και την 
σύσταση Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης. Η Επιτροπή αυτή, ανάφερε, θα απαρτίζεται είτε 
από τους επικεφαλείς είτε από άλλους εκπροσώπους των Δημοτικών Ομάδων, θα συνέρχεται 
κάθε μήνα και θα εξετάζει την ταμιακή ροή εσόδων – εξόδων , θα εξετάζει επίσης θέματα που 
έχουν σχέση με υπερωρίες , άδειες ασθενείας , την εκπαίδευση κλπ. Πρότεινε την παροχή 
δυνατότητας στο κοινό για καταβολή των διαφόρων τελών με δόσεις η είσπραξη των οποίων  να 
αρχίζει από τον Φεβρουάριο. Τόνισε στην συνέχεια την ανάγκη αξιοποίησης της δημοτικής 
περιουσίας, την λήψη μέτρων για αντιμετώπιση του προβλήματος που παρατηρείται στην 
τηλεφωνική ανταπόκριση της Υπηρεσίας και την φορολόγηση μεγάλης μερίδας αλλοδαπών η 
οποία  δεν φορολογείται με το τέλος αποκομιδής σκυβάλων. Σημαντικό κεφάλαιο  χαρακτήρισε 
τέλος τις οφειλές μεγάλων ποσών προς τον Δήμο και πρότεινε την αξιολόγηση της κάθε 
περίπτωσης ξεχωριστά και την διεκδίκηση των οφειλών αυτών μέσω της πιο συμφέρουσας, για 
τον Δήμο, οδού. 
 
Ο κ. Α. Μαϊμάρης ανάφερε ότι υπάρχει σήμερα μια νέα κατάσταση πραγμάτων στην Κύπρο, 
προϊόν μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης. Το κράτος αναζητεί διεξόδους σε ξένους δανειστές 
και οι δανειστές διαμέσου των Τροϊκανών ή και άλλων θα επιβάλουν στο τέλος απόψεις, θέσεις και 
όρους που ουδόλως θα διατηρήσουν το γνωστό κλίμα ευδαιμονισμού που χαρακτήριζε την 
κυπριακή οικονομία και τον δικό μας τρόπο ζωής, δεκαετίες τώρα. Η περίοδος του συβαριτισμού, 
της χλιδής και  της πολυτέλειας για τον τόπο μας έχει παρέλθει. Χαίρομαι για την εδώ παρουσία 
στην αποψινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου των προϊσταμένων των διαφόρων Τμημάτων 
του Δήμου. Η υπηρεσία του Δήμου καλείται σήμερα να μπει σε μια νέα πορεία. Ο Δήμος 
Στροβόλου επένδυσε τα τελευταία χρόνια τεράστια ποσά για την επιμόρφωση του προσωπικού 
του. Δυστυχώς τα μηνύματα που παίρνουμε από την κοινωνία των Δημοτών Στροβόλου  δεν είναι 
πάντοτε τα κολακευτικότερα για τον Δήμο μας. Και δεν είναι τούτο ίδιο των τελευταίων μηνών. 
Προϋπήρχε. Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας ότι ο πελάτης και εργοδότης της Δημοτικής  
Υπηρεσίας και εμάς είναι οι συνδημότες μας. Δεν είναι οι ανταγωνιστές μας. Πρέπει να δείξουμε με 
έργα και πράξεις τον απαιτούμενο προς τούτους σεβασμό. Όταν απαιτούμε από τους συνδημότες 
μας να είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους, οικονομικές και άλλες, ταυτόχρονα πρέπει και η 
Δημοτική Υπηρεσία και εμείς να επιδεικνύουμε την ανάλογη ευαισθησία και σεβασμό. Αν οι 
δημοτικοί υπάλληλοι απαξιούν να απαντούν στα τηλέφωνα, αντιδημάρχου, δημοτικών συμβούλων 
και δημοτών, αυτό επιδεικνύει αλαζονεία και έλλειψη στοιχειώδους σεβασμού. Αυτή η πρακτική 
πρέπει άμεσα να σταματήσει. Προσωπικά θα απαιτώ απάντηση ή/και επιστροφή των 
τηλεφωνημάτων μου όπως θα απαιτώ και απάντηση και επιστροφή στα τηλεφωνήματα των 
συνδημοτών μας. Σε διαφορετική περίπτωση στους φακέλους των υπαλλήλων θα πρέπει να 
καταχωρείται η ασυνέπεια. Η απάντηση στην οικονομική κρίση είναι η αύξηση της 
παραγωγικότητας και η παραγωγικότητα του κάθε υπαλλήλου πρέπει να είναι μετρήσιμη και 
αντικειμενική από τον κάθε προϊστάμενο. Η κρίση είναι βαθιά και αυτής της κρίσης πρέπει να 
επιβιώσει ο Δήμος και η Δημοτική Υπηρεσία. Στην υπηρεσία δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για 
φυγόπονους, κατά φαντασία ασθενείς, που συνδυάζουν την ασθένεια με long weekends. Η 
κάλυψη πίσω από έναν συνδικαλιστικό ωφελισμό που δεν θα εξυπηρετεί, τα καλώς νοούμενα 
συμφέροντα της κοινωνίας, δε μπορεί να συνεχισθεί. Οι 40.000 των ανέργων του τόπου μας δεν 
προέρχονται ούτε από την δημόσια ούτε από την ημιδημόσια υπηρεσία, αλλά από τον ιδιωτικό 
τομέα. Έτσι λοιπόν , οι δημοτικοί υπάλληλοι, προϊστάμενοι, μέσο και κατώτερο προσωπικό, είμαι 
βέβαιος ότι θα αποδείξουν ότι μπορούν να κερδίσουν τη μάχη της αντιμετώπισης της οικονομικής 
κρίσης. 
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Ο Δήμαρχος, αφού ευχαρίστησε τα μέλη για τα όσα ανάφεραν, απάντησε στον κ. Χρ. Τσίγκη ότι τα 
θέματα που έχει  θέσει έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη και ότι αυτά θα απασχολήσουν είτε το 
Δημοτικό Συμβούλιο είτε κάποια Επιτροπή παρά πολύ  σύντομα. Σε ότι αφορά την εισήγηση για τη 
σύσταση Επιτροπής η οποία θα παρακολουθεί την οικονομική εξέλιξη του Δήμου είπε ότι δεν 
υπάρχει οποιαδήποτε αντίρρηση όμως  εκείνο που θα πρέπει να απασχολήσει  το Συμβούλιο είναι 
η σύνθεση της Επιτροπής όπως, επίσης,  και οι όροι εντολής της ώστε  αυτή να μην υποκαθιστά 
καθ οιονδήποτε  τρόπο  τη Διαχειριστική Επιτροπή. Σε ότι αφορά την εισήγηση για ετοιμασία 
τριετούς προγράμματος παρόλο που συμφώνησε στην ετοιμασία του, εντούτοις εισηγήθηκε την 
αναμονή των αποτελεσμάτων της επίσκεψης  της Τρόικας προτού ο Δήμος προχωρήσει στην 
ετοιμασία του . 
 
Στη συνέχεια το Συμβούλιο ενέκρινε τους Αναθεωρημένους  Προϋπολογισμούς, του Δήμου 
(Τακτικό και Αναπτύξεως)για το έτος 2012 οι οποίοι παρουσιάζουν την πιο κάτω γενική εικόνα: 
 
 

 
Τακτικός Προϋπολογισμός: 

Έσοδα    € 20.482.715,00  
   
Δαπάνες    
Υπόλοιπο 31/12/2012  

€ 20.481.873,00 

 
€          842,00 

 

 
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης: 

Έσοδα     
Δαπάνες    €

€1.458.000,00 
3.854.984.00 

Συνεισφορά σε Πολεοδομικά Έργα 
 

€1.254.550,00 

517.3 
 
[18.01.004/3] Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να προσκαλέσει ενώπιον του  τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής 
Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ), για παρουσίαση του ρόλου που θα διαδραματίσει η εταιρεία σε 
σχέση με την υποστήριξη του Δήμου σε ότι αφορά την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
και την εξεύρεση Ευρωπαϊκών κονδυλίων. 
 
517.4 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση του κου Δημήτρη Τσίγκη και αποφάσισε να παραπέμψει 

για συζήτηση στην Ειδική Επιτροπή που συστάθηκε με την υπ’αρ. 513.8(β)/27.3.2012 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα ακόλουθα θέματα: 
 
(α)   Καθορισμός πολιτικής σε ότι αφορά την επιστροφή φόρου θεάματος  
(β)  Καθορισμός ποσού που θα δαπανάται ετησίως για την αγορά καλλιτεχνικών έργων 

τέχνης, πινάκων κ.λ.π. 
(γ) Καθορισμός ανώτατου ποσού ανά άτομο που θα δύναται να ξοδεύει ο Δήμος για τη 

διοργάνωση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων 
 
517.5 

 

[14.3.18] Δήλωση στήριξης της προσπάθειας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης 2017 

Με επιστολή ημ. 05/07/2012, αντίγραφο της οποίας κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο, ο Δήμαρχος 
Λευκωσίας ζητά γραπτή δήλωση από τον  Δήμο Στροβόλου που να επιβεβαιώνει την πρόθεσή του 
να συμβάλει οικονομικά στη προσπάθεια και στην υλοποίηση του στόχου τόσο για τα χρόνια μέχρι 
το 2017 αλλά κυρίως και για τα επόμενα χρόνια στοχεύοντας στη διασφάλιση της βιωσιμότητας 
των θετικών αποτελεσμάτων του θεσμού. 
 



7 
________________________________________________________________________________ 

Πρακτικά 517ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 24/07/2012 
 

Το συνολικό κόστος της διοργάνωσης για τα έτη 2013-2020 εκτιμάται σε €26,500,000.00 περίπου 
και περιλαμβάνει τα λειτουργικά έξοδα του Οργανισμού που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, 
τα έξοδα προβολής και επικοινωνίας και μέρος του προγράμματος εκδηλώσεων που θα 
υλοποιηθούν μέχρι, κατά τη διάρκεια και μετά το 2017. 
 
Η οικονομική συμβολή των Δήμων της ευρύτερης περιφέρειας σε περίπτωση που κερδηθεί ο 
τίτλος δεν θα ξεπερνά το 11% του συνολικού προϋπολογισμού και των  8 ετών και συγκεκριμένα 
τα €3.100.00,00. Για την κατανομή του ποσού αυτού θα ληφθούν υπόψη οι πληθυσμιακές 
αναλογίες εκάστου Δήμου. 
 
Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι ανεξάρτητα από τις μέχρι σήμερα δεσμεύσεις του Δήμου επι του θέματος 
κάθε απόφαση του Δήμου λαμβάνεται για το επόμενο βήμα και όχι για τη γενικότερη δέσμευση 
έναντι του Δήμου Λευκωσίας. Επιβάλλεται, πρόσθεσε, ενδελεχής μελέτη προτού το Δημοτικό 
Συμβούλιο δεσμεύσει το Δήμο με όλα αυτά τα έξοδα. Για το λόγο αυτό, κατέληξε, το θέμα θα 
επανέλθει ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού προηγηθεί η αναγκαία μελέτη. 
 
Το Συμβούλιο συμφώνησε με την εισήγηση του Δημάρχου. 

 
517.6 } Θέματα προσωπικού 
 

 
 
 

 
 

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


