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Πρακτικά 527ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 14/5/2013 
 

 
 
Πρακτικά 527ης συνεδρίας του ∆ημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του ∆ήμου στις 14/5/2013 από τις 6.00μμ-6.30μμ 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 5/2013 
 
Παρόντες: 
 
∆ρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, ∆ήμαρχος, Πρόεδρος  
     
κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης Μάρκος Κληρίδης  
 Ανδρούλα Αντωνίου Ανδρέας Παπαχαραλάμπους  
 Μαρία Πασχάλη Στέλλα Αυλωνίτη    Μέλη 
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Αντώνης Μηχανικός   ∆ημοτικού  
 Θωμάς Βασιλείου Γεώργιος Χρυσάνθου    Συμβουλίου 
 Χρίστος Τσίγκης Έλλη Σολομωνίδου  
 Στέλιος Γεωργίου Παναγιώτης Μανώλη  
 Στέλλα Σουρμελή   

      
Απόντες: 
 
κ. Ανδρέας Μαϊμάρης, Αντιδήμαρχος   
 
κ.κ. Σταύρος Γερολατσίτης ∆ημήτρης Τσίγκης  
 Γεώργιος Αναστασίου Μάριος Χατζηβασιλείου    Μέλη 
 Σταύρος Σταυρινίδης Φάνος Κουρουφέξης    ∆ημοτικού  
 Μιχαήλ ∆αμιανός Σωτήρης Λουκαΐδης    Συμβουλίου 
 Φρόσω Γεωργιάδου Κώστας Σωφρονίου  
 

        
Παρευρισκόμενος:  κ. Ανδρέας Λάμπρου, ∆ημοτικός Γραμματέας 
 
 
∆ικαιολόγηση απουσιών:  Οι απουσίες των κ.κ. Α. Μαϊμάρη, Αντιδημάρχου, Μ. ∆αμιανού,        
∆. Τσίγκη και Μ. Χατζηβασιλείου, μελών, δικαιολογήθηκαν.  
 
       
 
 
 
Θέματα αρμοδιότητας ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής  ημερ. 15/4/13 κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο. 
 
 527.1  [15.20.16.1/2]  Ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης διαχειριστών συνταξιοδοτικών 

σχεδίων 
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(Η παρ. 3.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 
15/4/13 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
εγκρίνει: 
 
α)  Τη ζήτηση προσφορών για την ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης των μελών του 

∆ημοτικού Συμβουλίου, ως διαχειριστών του Ταμείου Συντάξεως και 
Φιλοδωρημάτων του υπαλληλικού προσωπικού του ∆ήμου.  

 
β) Τη ζήτηση προσφορών για την αγορά υπηρεσιών ειδικών συμβούλων 

εμπειρογνωμόνων σε θέματα επενδυτικής πολιτικής σε ότι αφορά τα αποθεματικά 
του Ταμείου Συντάξεως και Φιλοδωρημάτων του ∆ήμου.   

 
 
 527.2   [16.05.012/3]  ∆ημοτικά τέλη στάθμευσης σε παρκόμετρα 
 

(Η παρ. 4.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 
15/4/13 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
εγκρίνει την αναθεώρηση των τελών στάθμευσης σε παρκόμετρα ως ακολούθως: 
 
 μέχρι 30 λεπτά – 0,50 σεντ 
 μέχρι 60 λεπτά – 1,00 ευρώ. 

 
 

527.3 [2.1.07.1]  Οφειλή ∆ήμου στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου Νήσου  
 

(Η παρ. 5.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 
15/4/13 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
εγκρίνει την καταβολή ποσού ύψους €2.973,21 στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου 
Νήσου για απώλεια νερού που προήλθε από βλάβη στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης 
του ∆ημοτικού Κοιμητηρίου.  

 
 

527.4 [16.1.04.1]  Ενίσχυση δραστηριοτήτων του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων 
Πολιτών  

 
(Η παρ. 8.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 
15/4/13 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
εγκρίνει την καταβολή ποσού ύψους €250,00 ως ετήσια εισφορά για την ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών.  
 
 

 527.5 [16.4.02/7]  Αίτημα του κ. Αιμίλιου Χατζηπετρή για μετονομασία τμήματος της 
οδού Σταδίου σε Στέλιου Χατζηπετρή 

 
(Η παρ. 12.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 
15/4/13 είναι σχετική). 
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Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
εγκρίνει τη μετονομασία του τμήματος της οδού Σταδίου, από το σημείο συμβολής της 
με την οδό Ελαιώνων μέχρι το προς βορράν τέλος του δρόμου, σε Στέλιου Χατζηπετρή.  
 

 
 527.6 [13.25.5.1]  Τέλος Επαγγελματικής άδειας Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου 
 

(Η παρ. 13.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 
15/4/13 είναι σχετική). 

 
Με επιστολή του ημερ. 21/11/12 ο πιο πάνω σύνδεσμος ζητά την εξαίρεση του από 
την καταβολή του τέλους επαγγελματικής άδειας ύψους €1050,00 που του 
επιβλήθηκε από το ∆ήμο για το έτος 2012, προβάλλοντας τα ακόλουθα: 

 
(α)  με βάση τα άρθρα 104 και 105 του Περί ∆ήμων Νόμου για την επιβολή τέλους 

επαγγελματικής άδειας πρέπει να ασκείται επιχείρηση με κέρδος και 
 
(β) ο Σύνδεσμος είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία, δεν έχει υποχρέωση να λαμβάνει 

άδεια και συνεπώς δεν έχει υποχρέωση καταβολής των σχετικών δικαιωμάτων 
επαγγελματικής άδειας.  

 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την καθοδήγηση του Νομικού του Συμβούλου επί 
του θέματος, υιοθέτησε εισήγηση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
ακυρώσει την επιβολή του πιο πάνω τέλους.  
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι με βάση τις πρόνοιες του 
Τροποποιητικού Νόμου του 2012 [Ν 217(Ι)/2012] που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 28/12/12 παρέχεται στο ∆ήμο η δυνατότητα 
επιβολής τέλους επαγγελματικής άδειας και σε μη κερδοσκοπικές εταιρείες, 
αποφάσισε να επιβάλει στο Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου τέλος επαγγελματικής 
άδειας για το 2012, ύψους €1050,00.  

 
 
 527.7 [20.05.001.595]  Αίτημα κ Παρασκευά Παντέλα για διαγραφή εξώδικης 

καταγγελίας υβριδικού οχήματος 
 

(Η παρ. 14.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 
15/4/13 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η παράβαση και 
η έκδοση του εξωδίκου, υιοθέτησε εισήγηση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε: 
 
(α)  να εγκρίνει τη διαγραφή του εξώδικου προστίμου 
(β)  να αποσύρει την αγωγή εναντίον του αιτητή αφού πληρωθούν τα έξοδα του 

δικηγόρου.  
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε όπως στο εξής ο ∆ήμος αποδέχεται τη δωρεάν 
στάθμευση υβριδικών οχημάτων σε όλους τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης της 
περιοχής Στροβόλου, εφόσον είναι αναρτημένα σε αυτά σχετικά πιστοποιητικά 
ανεξάρτητα από την Αρχή που τα εκδίδει.  
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 527.8 [03.04.002/12]  Αιτήσεις  για έκδοση άδειας οινοπνευματωδών ποτών  
 

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

 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ 

ΝΕΑ Α∆ΕΙΑ 
1 Στέλιος Αμιαντίτης 

Περίπτερο St Helen 
Βυζαντίου 17, Στρόβολος Ανανέωση 

2 Στέλιος Αμιαντίτης 
Περίπτερο A & F Ex Dream Kiosk 

Σταυρού 18, Στρόβολος Ανανέωση 

3 Άννα Γεωργίου 
Ποτοπωλείο So Easy Store Kava  

Πυγμαλίωνος 10, Στρόβολος Ανανέωση 

4 Άννα Γεωργίου 
Περίπτερο So Easy 208 

Λεωφ Στροβόλου 131, 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

5 Αρχιμήδης Ζίττης 
Υπεραγορά Α & Μ Ζίττη 

Αθηνών 47, Στρόβολος Ανανέωση 

6 Γιώργος Ιωάννου 
Καφενείο – Club Liverpool 

Προμηθέως 2, Στρόβολος Ανανέωση 

7 Θεράπων Χριστοδούλου 
Κατάστημα Γενικού Εμπορίου Pop 
Life 

Λεωφ Λεμεσού 239, 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

8 Manuela Migotto 
Εστιατόριο IL Bacaro 

Προδρόμου 131Ε, Στρόβολος Ανανέωση 

9 Παρασκευάς ∆ημητρίου 
Αποικιακά Παρασκευάς 

Λεωφ Ακροπόλεως 73, 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

10 Πέτρος Χαραλάμπους 
Περίπτερο Το Οκτάγωνο 

Σταυροβουνίου 15, Στρόβολος Ανανέωση 

11 Μαρούλλα Ανδρέου 
Περίπτερο Daily Needs Kiosk 

Σταυρού 31, Στρόβολος Ανανέωση 

12 Γιάννης Χατζηκώστα 
Περίπτερο Όλυμπος 

∆ημοκρατίας 64, Στρόβολος Ανανέωση 

13 Τζωρτζέτα Μαρίν 
Παντοπωλείο La Grasu La Bacanie  

Πειραιώς 40, Στρόβολος Ανανέωση 

14 Στέφανος Στεφάνου 
Περίπτερο Στέφανος Στεφάνου 

Σταυρού 46, Στρόβολος Ανανέωση 

15 Αντρέας  Χ’’ Κωστής 
Υπεραγορά Ανδρέας Χατζηκωστής; 

Καντάρας 62Β, Στρόβολος Ανανέωση 

16 Κωνσταντίνος ∆ημητρίου 
Ποτοπωλείο Spectus  

Κυψέλης 2, Στρόβολος Ανανέωση 

17 Αντρέας Ξιναρής 
Α.Χ. Take Away   

Μακεδονιτίσσης 84Θ, 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

18 Κώστας Σμυρνιός 
Περίπτερο Home Kiosk 

Ιφιγενείας 39, Στρόβολος Ανανέωση 

19 Νίκος Μιχαήλ 
Περίπτερο Νίκος Μιχαήλ 

∆ημοκρατίας 60, Κατ.12, 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

20 Χαράλαμπος Λοϊζίδης 
Ψησταριά Γυρομανία Λτδ 

Βυζαντίου 8, Στρόβολος Ανανέωση 

21 Χρίστος Ιωάννου 
Περίπτερο Χρίστος & Ειρήνη 
Trading 

Αποστόλου Βαρνάβα 1, 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

22 Άγγελος Αγαθαγγέλου 
Ποτοπωλείο Aupenac Cellar

Λεωφ. Στροβόλου 138, 
Στρόβολος

Ανανέωση 
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ 
ΝΕΑ Α∆ΕΙΑ 

23 Λοϊζος Λοϊζου 
Περίπτερο L&A Αρμενίας 

Αρμενίας 53, Ακρόπολη Ανανέωση 

24 Γεώργιος Θεοδούλου 
Ποτοπωλείο L&A Αρμενίας 

Αρμενίας 53, Ακρόπολη Ανανέωση 

 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις πρόνοιες του Περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών 
Νόμου, Κεφ. 144 και του Νόμου Ν7(1)/2005 που τροποποιεί των Περί Πώλησης 
Οινοπνευματωδών Ποτών, Νόμο-Ρύθμιση διαδικασιών, καθώς και τις απόψεις του Επάρχου 
Λευκωσίας, αποφάσισε να εγκρίνει όλες τις αιτήσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα.  

 
 
 527.9  [21.11.07/4]  Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων ΄Ησσονος Σημασίας των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για το έτος 2013 
 

Το Συμβούλιο μελέτησε τις πιο κάτω προτάσεις για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση στα 
πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: 

 
 

527.9.1 Σύμπραξη με τον Λαϊονικό Βρεφονηπιοκομικό Σταθμό και το 
Νηπιαγωγείο Lions, για συνέχιση του προγράμματος “Αυγή” 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την υποβολή αίτησης για συνέχιση του 
προγράμματος “Αυγή” και υπεύθυνα και ενυπόγραφα δηλώνει ότι: 
 
(α)  Όλα τα στοιχεία στην αίτηση είναι ακριβή και ορθά 
(β) Γνωρίζει τις πρόνοιες του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων για το 2013 
(γ)  Σε περίπτωση που θα εγκριθεί οποιαδήποτε κρατική χορηγία, η Αρχή 

αναλαμβάνει ευθύνη να λειτουργήσει το πρόγραμμα και να διασφαλίσει 
τη συνέχισή του. 

(δ)  Αν εγκριθεί οποιαδήποτε χορηγία με βάση τα στοιχεία της αίτησης και τις 
πρόνοιες του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων για το 2013, αναλαμβάνει 
υποχρέωση να την χρησιμοποιήσει για το σκοπό που εγκρίθηκε. Σε 
περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιηθεί, για οποιοδήποτε λόγο ή ο 
σκοπός για τον οποίο δόθηκε διαφοροποιηθεί, αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό της Κρατικής Χορηγίας ή μέρος 
τούτου, όπως θα υποδείξει η ∆ιευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας. 

(ε)  Εξουσιοδοτεί την κα Κάλια Σοφοκλέους να ενεργεί ως εκπρόσωπος της 
Αρχής. 

 
 

527.9.2 Συνεργασία για λειτουργία Αρμένικου Κέντρου Παιδικής Φροντίδας 
“ΝΑΝΟΡ” 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την υποβολή αίτησης για τη λειτουργία 
του προγράμματος “ΝΑΝΟΡ” και υπεύθυνα και ενυπόγραφα δηλώνει ότι: 

 
(α)  Όλα τα στοιχεία στην αίτηση είναι ακριβή και ορθά 
(β) Γνωρίζει τις πρόνοιες του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων για το 2013 
(γ) Σε περίπτωση που θα εγκριθεί οποιαδήποτε κρατική χορηγία, η Αρχή 

αναλαμβάνει ευθύνη να λειτουργήσει το πρόγραμμα και να διασφαλίσει 
τη συνέχισή του. 
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(δ)  Αν εγκριθεί οποιαδήποτε χορηγία με βάση τα στοιχεία της αίτησης και τις 
πρόνοιες του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων για το 2013, αναλαμβάνει 
υποχρέωση να την χρησιμοποιήσει για το σκοπό που εγκρίθηκε. Σε 
περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιηθεί, για οποιοδήποτε λόγο ή ο 
σκοπός για τον οποίο δόθηκε διαφοροποιηθεί, αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό της Κρατικής Χορηγίας ή μέρος 
τούτου, όπως θα υποδείξει η ∆ιευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας. 

(ε)  Εξουσιοδοτεί την κα Κάλια Σοφοκλέους να ενεργεί ως εκπρόσωπος της 
Αρχής. 

 
 

527.10 [13.3.02/25]  Συμφωνίες ∆ανείων με Τράπεζα Κύπρου με αρ. 0183-13-004607 και 
0183-13-004615 ημερ. 19/12/2006 

 
Οι πιο πάνω συμφωνίες δανείων αφορούν την ενοποίηση υφιστάμενων δανείων με Κυβερνητική  
Εγγύηση και την εκτέλεση  νέου έργου που αφορά την επέκταση της οδού Σταυρού μέχρι τα 
γραφεία της ΑΗΚ και φέρουν το όνομα του ∆ήμου με εγγυητή το Κράτος. 
 
Η συμφωνία με αρ. 0183-13-004607 αφορά το μερίδιο του ∆ήμου, και η συμφωνία με αρ. 0183-13-
004615 αφορά το μερίδιο του Κράτους. 
 
Η Τράπεζα Κύπρου πληροφόρησε το ∆ήμο ότι κατόπιν αιτήματος του Λογιστηρίου της 
∆ημοκρατίας έχει προχωρήσει σε μείωση της προκαθορισμένης δόσης κεφαλαίου του δανείου με 
αριθμό 0183-13-004615 από το οποίο δεν έχει αποσυρθεί ολόκληρο το αρχικό ποσό του δανείου. 
 
Αρχικό ποσό δανείου (κεφάλαιο):  €2.789.959,91 (ΛΚ1.632.891,00) 
Αρχική δόση (κεφαλαίου): €139.498,00 (ΛΚ81.644,55) 
 
Τελικό ποσό δανείου (κεφάλαιο): €2.709.027,07 
Τελική δόση (κεφαλαίου):  €135.458,36 
 
Για να καταστεί δυνατή η πιο πάνω αλλαγή χρειάζεται να τροποποιηθεί η συμφωνία δανείου.   
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως: 
 
(α)  εγκριθεί και με το παρόν εγκρίνεται η τροποποίηση της  συμφωνίας δανείου με αρ. 0183-13-

004615 ημερομηνίας 19/12/2006 όπως φαίνεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» των πρακτικών. 
 
Το ποσό της ετήσιας δόσης το οποίο διαλαμβάνεται στην παράγραφο 4 της Συμφωνίας 
αντικαθίσταται και μειώνεται από €139.498 σε €135.458,36 από τις 31/12/12  

 
(β)  εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν εξουσιοδοτούνται ο ∆ήμαρχος Στροβόλου ∆ρ Λάζαρος Σ 

Σαββίδης και οι κ.κ. Στ. Γερολατσίτης και Φρ. Γεωργιάδου, ∆ημοτικοί Σύμβουλοι, να 
υπογράψουν εκ μέρους του ∆ήμου την τροποποιητική συμφωνία δανείου καθώς και 
οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ζητηθούν από την Τράπεζα, και να θέσουν την σφραγίδα του 
∆ήμου, προς υλοποίηση της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας 
δανείου. 

 
∆ήμαρχος 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
          της ∆ημοκρατίας 
 
ΚΠ’’Γ/ΕιρΠ 
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Παράρτημα “Α” 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΑΡ. 018313004615 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 19/12/2006 
ΜΕΤΑΞΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ∆ΑΝΕΙΟΥ γίνεται σήμερα την 
……………………………………..   

ΜΕΤΑΞΥ: 

(1) Της Τράπεζας Κύπρου ∆ημόσιας Εταιρείας Λτδ., από Έβρου 6, 2003 Στρόβολος, 
Λευκωσία, που στη συνέχεια θα καλείται η ”Τράπεζα“ και περιλαμβάνει τους διαδόχους 
και εκδοχείς της) και  

(2) του ∆ήμου ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ (που στη συνέχεια θα καλείται “ο Χρεώστης”) και περιλαμβάνει 
τους διαδόχους και εκδοχείς του Χρεώστη 

 

Επειδή ο Χρεώστης και η Τράπεζα υπόγραψαν Συμφωνία ∆ανείου με αρ. 018313004615 και 
ημερομηνία 19/12/2006 που στο εξής μαζί με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις θα 
αναφέρονται ως η «Συμφωνία» και  

Επειδή ο Χρεώστης έχει ζητήσει από την Τράπεζα την μείωση της ετήσιας δόσης, λόγω του ότι 
αυτός δεν έχει προχωρήσει σε ανάληψη του μέγιστου ποσού κεφαλαίου του ∆ανείου το οποίο είχε 
τεθεί στην διάθεση του δυνάμει της Συμφωνίας, με αποτέλεσμα η Τράπεζα να ακυρώσει το ποσό 
των €80.792,67 σύμφωνα με τις πρόνοιες τις Συμφωνίας, και 

Επειδή η Τράπεζα έχει αποδεχτεί την μείωση της ετήσιας δόσης  

Συμφωνούνται τα πιο κάτω: 

1. Εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας  

Η παρούσα Τροποποιητική Συμφωνία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας.  Εκτός όπου 
τροποποιείται ρητώς από την παρούσα Τροποποιητική Συμφωνία, η Συμφωνία θα παραμείνει σε 
πλήρη ισχύ.  Όροι που ερμηνεύονται στην Συμφωνία θα έχουν το ίδιο νόημα στην παρούσα 
Τροποποιητική Συμφωνία εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Τροποποιητική 
Συμφωνία. 

2. Τροποποιήσεις 

Το ποσό της ετήσιας δόσης το οποίο διαλαμβάνεται στην παράγραφο 4 της Συμφωνίας 
αντικαθίσταται και μειώνεται από €139.498,00 σε €135.458,36. 

3. Ισχύς της τροποποίησης 

Αναγνωρίζεται ότι στα πλαίσια από την Τράπεζα προφορικής έγκρισης αιτήματος του Χρεώστη και 
του Εγγυητή, η πρώτη ετήσια δόση έχει ήδη καταβληθεί και αντιστοίχως εισπραχθεί με το ποσό 
των €135.458,36. 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ 

 

 

ΓΙΑ ∆ΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

ΧΡΕΩΣΤΗΣ» 

 

 

Συμφωνώ με τα ανωτέρω 

…………………………………………… 

Υπουργός Οικονομικών 

Εκ μέρους Κυπριακής Κυβέρνησης ως εγγυητή 

 

 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 

1) 

 

2)  

 


