
 
 
UΠρακτικά 528UPU

ης
UPU συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 

του Δήμου στις 10/6/2013 από τις 6.00μμ-8.00μμ 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 6/2013 
 
UΠαρόντεςU: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
κ.  Ανδρέας Μαϊμάρης, Αντιδήμαρχος  
     
κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης Μάρκος Κληρίδης  
 Ανδρούλα Αντωνίου Ανδρέας Παπαχαραλάμπους  
 Μαρία Πασχάλη Δημήτρης Τσίγκης  
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Στέλλα Αυλωνίτη  
 Θωμάς Βασιλείου Αντώνης Μηχανικός       Μέλη 
 Στέλιος Γεωργίου Γεώργιος Χρυσάνθου       Δημοτικού  
 Σταύρος Σταυρινίδης Φάνος Κουρουφέξης       Συμβουλίου 
 Μιχάλης Δαμιανός Σωτήρης Λουκαΐδης  
 Μιχαήλ Ιερείδης Έλλη Σολομωνίδου  
 Στέλλα Σουρμελή Παναγιώτης Μανώλη  
 
 
UΑπόντες: 
 
κ.κ. Σταύρος Γερολατσίτης  
 Γεώργιος Αναστασίου     Μέλη  
 Φρόσω Γεωργιάδου     Δημοτικού         
 Μάριος Χατζηβασιλείου     Συμβουλίου  
 Κώστας Σωφρονίου  

                                     
         

UΠαρευρισκόμενος:U  κ. Α. Λάμπρου, Δημοτικός Γραμματέας 
   
 
 
528.1 UΕπικύρωση πρακτικών 
 
Τα πρακτικά της 525P

ης 
Pσυνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 26/3/2013 

αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 
 
 
528.2 U[18.3.06-18.7.09.8]  Πλήρωση κενωθείσας θέσης Δημοτικού Συμβούλου 
 
Ο κ. Χρ. Τσίγκης με επιστολή του ημερ. 23/5/2013 προς ΄Επαρχο Λευκωσίας, αντίγραφο της 
οποίας κοινοποίησε και στο Δήμαρχο Στροβόλου, υπέβαλε την παραίτηση του από μέλος του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  
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Την κενωθείσα θέση, από την παραίτηση του κ. Χρ. Τσίγκη, καταλαμβάνει ο κ. Μιχαήλ Ιερείδης ο 
οποίος με βάση τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2011 
είναι ο πρώτος επιλαχών στο συνδυασμό του Δημοκρατικού Κόμματος.  
 
Ο Δήμαρχος καλωσόρισε τον κ. Μ. Ιερείδη και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο που 
αναλαμβάνει.  
 
Ο κ. Μ. Ιερείδης ευχαρίστησε το Δήμαρχο και τον διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί, όπως και στο 
παρελθόν, για το καλό του Στροβόλου.  
 
 528.2.1  U[18.03.06]  Εκπρόσωπος Δημοτικής Ομάδας ΔΗΚΟ 
 
  Ενόψει της παραίτησης του κ. Χρ. Τσίγκη η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΚΟ 

υπέδειξε τον κ. Σταύρο Σταυρινίδη ως εκπρόσωπο της.  
 
 528.2.2 U[18.03.06]  Διορισμός του κ. Στ. Γεωργίου ως μέλος της Διαχειριστικής 

Επιτροπής 
  

 Το Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει τον κ. Στ. Γεωργίου ως μέλος της 
Διαχειριστικής Επιτροπής.  

 
528.2.3  U[18.03.06/4]  Διορισμός μελών Δημοτικών Επιτροπών σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του άρθρου 45 του Περί Δήμων Νόμου 
 

 Το Συμβούλιο με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το εδάφιο (1) του 
άρθρου 45 του Περί Δήμων Νόμου, αποφάσισε:  

 
  (α)  να διορίσει τον κ. Στ. Γεωργίου ως Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής 
 

 (β)  να διορίσει τον κ. Μ. Ιερείδη: 
 

-   ως μέλος της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 
-  ως μέλος των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Αθλητισμού & Νεολαίας 

σε αντικατάσταση του κ. Στ. Γεωργίου.  
 

528.2.4 U[18.03.06]  Διορισμός του κ. Στ. Γεωργίου ως μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής η οποία ορίζεται από το άρθρο 3(4) του Περί Ρυθμίσεως 
Οδών και Οικοδομών Νόμου  

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει τον κ. Στ. Γεωργίου ως μέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής.  

 
528.2.5  U[18.03.06]  Διορισμός κ. Μ. Ιερείδη στην Επιτροπή Πρόσληψης Εργατών 
 

Το Συμβούλιο με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 56 του 
Περί Δήμων Νόμου, αποφάσισε να διορίσει τον κ. Μ. Ιερείδη ως μέλος της 
Επιτροπής Πρόσληψης Εργατών.  

 
528.2.6 U[18.6.01/11]  Εκπροσώπηση του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της 

΄Ενωσης ΔήμωνU  
 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να ορίσει τον κ. Μ. Ιερείδη ως εκπρόσωπο του στην 
΄Ενωση Δήμων σε αντικατάσταση του κ. Χρ. Τσίγκη.  
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 528.2.7 U[15.20.16]  Διορισμός Προέδρου Ταμείου Προνοίας Εργατικού  
Προσωπικού 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει τον κ. Μ. Δαμιανού ως Πρόεδρο του 
Ταμείου Προνοίας του Εργατικού Προσωπικού του Δήμου.  

 
 
UΘέματα αρμοδιότητας Διαχειριστικής ΕπιτροπήςU  
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 20/5/2013 κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο. 
 
 528.3  U[2.1.02.6.05]    Εφαρμογή Άρθρου 17 του Περί Ρυθμίσεως Οδών και 

Οικοδομών Νόμου, Κεφ 96-Αίτημα εταιρείας M C Michael Developments 
Ltd για απαλλαγή από την πληρωμή του κατασκευαστικού κόστους του 
πεζοδρομίου που αναλογεί σε 9 διαμερίσματα της πολυκατοικίας που 
ανήγειρε στην οδό Σταδίου  

 
(Η παρ. 4.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής  
ημερ. 20/5/2013 είναι σχετική). 

 
  Το Συμβούλιο μελέτησε το αίτημα όπως αυτό διατυπώνεται ανωτέρω και αφού 

έλαβε υπόψη ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης πιστοποιητικού 
έγκρισης της πολυκατοικίας, η αιτήτρια Εταιρεία κατέβαλε στο Δήμο ποσό 
ύψους €3.399,12 το οποίο αντιπροσωπεύει το κόστος για τη  μελλοντική 
κατασκευή του πεζοδρομίου έμπροσθεν της πολυκατοικίας, υιοθέτησε 
εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε  να εγκρίνει τη 
διαγραφή της οφειλής που της επιβλήθηκε δυνάμει των προνοιών του άρθρου 
17 του Νόμου, Κεφ 96 ανεξάρτητα εάν το κόστος των εργασιών είναι 
μεγαλύτερο από το ποσό που ήδη κατέβαλε. 

 
 Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε να επιστρέψει στους ιδιοκτήτες 

διαμερισμάτων της πολυκατοικίας οποιαδήποτε ποσά που κατέβαλαν, είτε 
εξολοκλήρου είτε μέρος αυτών, σε σχέση με την οφειλή που τους επιβλήθηκε. 

  
528.4  U[16.14.01.001] Αιτήσεις για ονοματοδότηση νέων οδών 

 
(Η παρ. 5.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής  
ημερ. 20/5/2013 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε  να εγκρίνει τη συμπερίληψη των πιο κάτω ονομάτων στον 
κατάλογο ονομασιών οδών του Δήμου: 
 
- Οδός Εσπεράντο 
- Ονόματα πεσόντων του Νέου Χωρίου Κυθρέας κατά την Τουρκική 

εισβολή του 1974: 
  -  Κώστας Λαμπρίας 
  -  Γιαννάκης Παπαγιάννης  
  -  Γεώργιος Χατζηγιάννης  
  -  Κώστας Κωνσταντινίδης 
  -  Στέλιος Παναγή 
  -  Κωνσταντίνος Ευθυμίου 
  -  Γιώργος Θεοδώρου   
  -  Στέλιος Ορφανίδης 
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- Οδός Καπουτίου 
 

528.5 UΠρόταση των κκ Ελ Χρίστου και Στ Πάπουτσου για παραχώρηση του 
χώρου των σπηλιών στο πάρκο Ακρόπολης από 24/6/2013-9/8/2013 για 
τη διοργάνωση παιδικών τμημάτων με εκπαιδευτικά προγράμματα και 
δραστηριότητες 

 
 (Η παρ 6.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερ 

20/5/2013 είναι σχετική). 
 
 Αναφέρθηκε ότι το ενδιαφέρον για την παραχώρηση των σπηλιών έχει 

αποσυρθεί. 
 
528.6  [U7.1.3.4/18]  Αίτημα Εταιρείας Entertainment Ltd για την αναθεώρηση του 

ενοικίου του Δημοτικού Θεάτρου για τις παραστάσεις Μάρκου Σεφερλή 
που θα γίνουν από 7/10/2013-13/10/2013 

 
(Η παρ. 8.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής  
ημερ. 20/5/2013 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει την Υπηρεσία να διαπραγματευτεί το ύψος 
του ενοικίου του Δημοτικού Θεάτρου το οποίο ανέρχεται σε €18.000,00 
πλέον ΦΠΑ με μέγιστη μείωση ύψους 20%. 

 
 528.7  UΑίτημα Ιδιωτικής Σχολής “Ολύμπιον” για καταβολή ενοικίου Δημοτικού 

Θεάτρου για την εκδήλωση που έγινε στις 28/11/2012 πριν την 
αναθεώρηση τους που έτυχαν εφαρμογής από 27/9/2012 

 
(Η παρ. 9.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής  
ημερ. 20/5/2013 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε όπως για την πιο πάνω εκδήλωση καταβληθεί το ποσό των 
€850,00 πλέον ΦΠΑ. 

 
 
UΘέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 24/4/2013 κοινοποιήθηκε 
στο Συμβούλιο. 
 
 528.8  U[14.3.02 και 14.3.17]  Εκδήλωση Δημοτικής Χορωδίας και Λαογραφικού 

Ομίλου στις 4/6/13 στο Δημοτικό Θέατρο 
 
(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής  Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 24/4/2013 είναι σχετική). 
 
Για την πραγματοποίηση της πιο πάνω εκδήλωσης δαπανήθηκε ποσό 
ύψους €2.650,00 ως ακολούθως: 
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Είδος Δαπάνης Κόστος 
(€) 

Αμοιβή μουσικών  €500 
Ηχητική κάλυψη  €750 
Ενοικίαση βάθρων  €400 
Έξοδα προβολής και άλλα έξοδα (σχεδιασμός και 
εκτυπωτικά, πανό, ετοιμασία τηλεοπτικής και 
ραδιοφωνικής διαφήμισης, βιντεογράφηση, έξοδα 
φιλοξενίας, κλπ)  

€1.000 

Σύνολο  €2.650 
 
 Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 
 
 528.9  U[14.3.16]  Πρόταση του κ Γ Μυράλη για εισαγωγή εισιτηρίου εισόδου στις 

συναυλίες της Συμφωνικής Μπάντας Δήμου Στροβόλου – Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου 

 
(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής  Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 24/4/2013 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση. 

 
 
 528.10   U[14.3.16]  Αίτημα της  Διευθύντριας του Τμήματος Γεωλογικής 

Επισκόπησης για συμμετοχή της Συμφωνικής Μπάντας Δήμου 
Στροβόλου – Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στα εγκαίνια της 
Έκθεσης Ορυκτών και Πετρωμάτων  

 
(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής  Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 24/4/2013 είναι σχετική). 
 
Η ΄Εκθεση με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Μπάντας πραγματοποιήθηκε 
στις 24/5/2013. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 
 

 528.11  U[14.3.15]  Πρόταση του κ Μ Καριόλου για διοργάνωση Φεστιβάλ 
Κλασικής Μουσικής από το Δήμο Στροβόλου 

 
 

(Η παρ. 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής  Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 24/4/2013 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση. 
 
 

 528.12  U[14.3.06/43]  Εκπρόθεσμες προτάσεις για ένταξη στο πρόγραμμα 
εκδηλώσεων του Δήμου για το έτος 2013 

 
(Η παρ. 7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής  Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 24/4/2013 είναι σχετική). 
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Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι οι προτάσεις που περιλαμβάνονται 
στον πίνακα που επισυνάπτεται  ως Παράρτημα «Α» στα πρακτικά 
υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων και αποφάσισε να τις απορρίψει. 
 
 

 528.13  U[14.2.09]  Διοργάνωση Ποιητικών Βραδιών 
 

 
(Η παρ. 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής  Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 24/4/2013 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει: 
 
 (α) τη συμμετοχή μόνο Κυπρίων ποιητών στις δύο ποιητικές βραδιές 
 
(β) τη συμμετοχή δύο μουσικών χωρίς αμοιβή ή έναντι μικρής αμοιβής η 

οποία να μην υπερβαίνει τα €100,00 για τον καθένα, για κάθε 
εκδήλωση. 

 
 

 528.14 U[14.3.06] Ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Δήμου – 
συμπληρωματικές προτάσεις 

 
(Η παρ. 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής  Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 24/4/2013 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι η μοναδική θεατρική παράσταση που 
περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Δήμου για το έτος 2013 
δεν έχει πραγματοποιηθεί,  καθώς επίσης ότι για τους υπόλοιπους μήνες του 
έτους δεν έχει προγραμματιστεί οποιαδήποτε θεατρική παράσταση, 
υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε να 
θέσει σε εφαρμογή τη διαδικασία υποβολής προτάσεων για την 
πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων για το έτος 2013. 

 
 
 528.15  U[14.3.15]  Αίτημα για οικονομική ή άλλη  στήριξη των εκδηλώσεων του 

Μουσείου Λαϊκής Τέχνης για τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται για 
τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων και την Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων 

 
(Η παρ. 10 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής  Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 24/4/2013 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στην προβολή των 
εκδηλώσεων. 
 
 

UΘέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
 
Τα σημειώματα των συνεδριών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων ημερ. 5/12/2012 και 
14/3/2013  κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 
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 528.16   U[16.31.07]  Προβλήματα/δυσκολίες σε ότι αφορά την ύπαρξη απαρτίας 
στις συνεδρίες της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων  

 
(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής  Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων ημερ. 5/12/2012 είναι σχετική). 
 
Συζητήθηκαν οι δυσκολίες που δημιουργούνται σε ότι αφορά την ύπαρξη 
απαρτίας στις συνεδρίες της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων λόγω της 
συχνής απουσίας μελών της Επιτροπής. 
 
Ο κ. Φ. Κουρουφέξης ήγειρε το θέμα των περιορισμών που υπάρχουν σε ότι 
αφορά το χρόνο σύγκλισης των συνεδριάσεων των Επιτροπών και ζήτησε 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο άρσης των περιορισμών αυτών. 
 
Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι κανένας απολύτως περιορισμός δεν υπάρχει σε ότι 
αφορά το χρόνο σύγκλισης των συνεδριάσεων των Επιτροπών, τα μέλη των 
οποίων δύνανται να καθορίζουν το χρόνο σύγκλισης των συνεδριών των 
Επιτροπών που επιθυμούν. 
 
Στο σημείο αυτό ο κ. Β. Πολυκάρπου ζήτησε την διακοπή της συζήτησης  επί 
του θέματος για το λόγο, όπως ανέφερε, υπάρχουν πολλά ζητήματα που 
αφορούν τη συγκεκριμένη Επιτροπή τα οποία πρέπει να συζητηθούν, όπως 
ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής, το αντικείμενο της, ακόμα και ο λόγος 
ύπαρξης της. 
 
Ο Δήμαρχος απάντησε στον κ. Β. Πολυκάρπου ότι τα θέματα που έχει θίξει 
έχουν σημειωθεί και θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης σε συνάντηση 
που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων.  
 
Αποφασίστηκε όπως το θέμα που αφορά τον καθορισμό του χρόνου 
σύγκλισης των συνεδριάσεων της  Επιτροπής  Ευρωπαϊκών Θεμάτων,  
παραπεμφθεί ενώπιον της για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης. 
 
 

 528.17   U[5.04.01]  Διοργάνωση διάλεξης στα πλαίσια των εκδηλώσεων της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

 
(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής  Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων ημερ. 5/12/2012 είναι σχετική). 
 
Η διάλεξη με θέμα το έργο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ομιλητή τον κ Α Μαυρογιάννη έγινε στις 28 Ιανουαρίου 2013. 
 
 Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 

 
 528.18  U[5.4.01.02]  Πρόταση συνεργασίας για το έργο DEMO-SOC  
 

(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής  Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων ημερ. 5/12/2012 είναι σχετική). 
 
Ο Δήμος έχει υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στο πιο πάνω πρόγραμμα το 
οποίο απευθύνεται σε Δήμους/περιφέρειες οι οποίες αντιμετωπίζουν ή 
πρόκειται να αντιμετωπίσουν δημογραφικές αλλαγές. 
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Στόχος του έργου είναι να συνδέσει τις δημογραφικές αλλαγές με τις τοπικές 
κοινωνικοοικονομικές στρατηγικές μέσα από μελέτες οι οποίες θα 
διεξαχθούν για  το σκοπό αυτό. 
 
 Η διάρκεια του έργου θα είναι τριάντα έξι μήνες ενώ δεν απαιτείται καμία 
δαπάνη εκ μέρους του Δήμου. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων και 
αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου στο 
πρόγραμμα. 
 
 

 528.19   U[21.19.04.04]  Συμμετοχή Δήμου Στροβόλου ως τελικός δικαιούχος σε 
πρόταση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ένταξης  

 
(Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής  Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων ημερ. 5/12/2012 είναι σχετική). 
 
Στόχος της πρότασης είναι η δραστηριοποίηση και ενεργός συμμετοχή των 
Δήμων της επαρχίας Λευκωσίας όσον αφορά την αξιοποίηση των ήδη 
προσφερόμενων κοινωνικό-πολιτιστικών υπηρεσιών και από τους υπηκόους 
τρίτων χωρών.  Αυτό θα προσφέρει ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης των 
υπηκόων αυτών, ενσωμάτωσης με τα τοπικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και 
αλληλεπίδρασης με τις τοπικές πληθυσμιακές ενότητες.  
 
Το ποσοστό χρηματοδότησης του προγράμματος θα ανέλθει στο 100%.  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων και 
αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση.  
 
 

528.20 U[5.5.36] Πρόταση για συμμετοχή του Δήμου ως εταίρος στο 
Πρόγραμμα LIFE+ 

 
Το πρόγραμμα LIFE+ είναι Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που χρηματοδοτεί  
εξειδικευμένες δράσεις που αφορούν το περιβάλλον. 
 
Το Ινστιτούτο Κύπρου και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα 
πλαίσια πρότασης που ετοιμάζουν κάτω από τον άξονα «Πολιτική και 
Διακυβέρνηση του Περιβάλλοντος» έχουν αποστείλει πρόταση στο Δήμο για 
συμμετοχή του ως εταίρος στο έργο.  

 
Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος μέσω της καταπολέμησης της αστικής υπερθέρμανσης με 
την εκπόνηση στρατηγικών τοπικών πλάνων δράσης για μετριασμό και 
προσαρμογή των πόλεων της Κύπρου.  
 
Η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες  και ο  συνολικός προϋπολογισμός του 
έργου ανέρχεται στα €1.300.000.  
 
Ο προϋπολογισμός που αναλογεί στο Δήμο θα ανέλθει στα €100.000 από 
τα οποία ποσοστό 50% θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Life+.  
Ποσοστό 48%  δηλαδή ποσό ύψους €48.000 θα καλυφθεί από τις 
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ανθρωποώρες του προσωπικού του Δήμου που θα συμμετάσχει στην 
υλοποίηση  του προγράμματος.   

 
Το υπόλοιπο 2% δηλαδή ποσό ύψους  €2.000  βάσει των κανονισμών του 
προγράμματος που ισχύει για τους δημόσιους φορείς , θα πρέπει να 
καλυφθεί με άλλους πόρους πλην των ανθρωποωρών. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στο 
πρόγραμμα. 

 
  
UΘέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων ημερ. 11/4/2013 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
 
 528.21 U[11.04.08]  Διαλέξεις στους Οικισμούς Εκτοπισθέντων 
 

(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής  Προσφυγικών 
Θεμάτων ημερ. 11/4/2013 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 
και αποφάσισε να εγκρίνει τη διοργάνωση διαλέξεων στους τέσσερις 
Οικισμούς Εκτοπισθέντων, με θέμα τις διαταραχές του θυρεοειδή αδένα και 
την οστεοπόρωση, με ομιλητή τον Δρ Δώρο Πολυδώρου, Παθολόγο-
Ενδοκρινολόγο.  
 
 

UΘέματα αρμοδιότητας Αθλητισμού και Νεολαίας 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημερ. 23/5/2013 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
 
 528.22  U[11.16.3.4]  Αίτημα για προσφορά δώρου στο σύνδεσμο Pets2Adopt 
 

(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής  Αθλητισμού και 
Νεολαίας ημερ. 23/5/2013 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
και αποφάσισε όπως για σκοπούς διαφήμισης των γηπέδων του Αθλητικού 
Κέντρου, παραχωρήσει, για διάθεση από τον πιο πάνω σύνδεσμο, μια 
δωρεάν συμμετοχή στα γήπεδα φούτσαλ του Κέντρου. 

 
 
 528.23  U[1.3.1]  Τελετή λήξης ποδοσφαιρικής χρονιάς Ακαδημίας Ποδοσφαίρου 

του Δήμου 
 

(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής  Αθλητισμού και 
Νεολαίας ημερ. 23/5/2013 είναι σχετική). 
 
Η τελετή λήξης της ποδοσφαιρικής χρονιάς 2012-2013 πραγματοποιήθηκε 
στις 8 Ιουνίου 2013 στο Αθλητικό Κέντρο. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
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 528.24  U[1.2.3]  Αιτήσεις για ενοικίαση/παραχώρηση των Γηπέδων 
 

(Οι παρ. 5, 6, 7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής  Αθλητισμού 
και Νεολαίας ημερ. 23/5/2013 είναι σχετικές). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
και αποφάσισε να εγκρίνει: 
 
(α)  την παραχώρηση των γηπέδων Futsal στον Πολιτιστικό Όμιλο  

Ασωμάτου Κερύνειας «Αρχάγγελος Μιχαήλ» στις 16/6/2013 στα 
πλαίσια φιλανθρωπικού τουρνουά Φούτσαλ σε συνεργασία με τον 
Ερυθρό Σταυρό έναντι του ποσού των €30,00/ώρα, ανά γήπεδο με 
ανώτατο ποσό χρέωσης τα €150,00 ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
ωρών χρήσης των γηπέδων. 

 
(β)   τη δωρεάν παραχώρηση των γηπέδων Futsal στο Σύνδεσμο Γονέων 

του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Ομολογητών για τη διεξαγωγή 
φιλανθρωπικού τουρνουά Φούτσαλ στις 08/06/2013 με σκοπό την 
οικονομική ενίσχυση απόρων οικογενειών του σχολείου 

 
(γ)   την παραχώρηση των γηπέδων Futsal στην εταιρεία PwC για 

διεξαγωγή Fun Day για φιλανθρωπικό σκοπό στις 15/06/2013 με 
σκοπό τη βοήθεια απόρων οικογενειών, έναντι του ποσού των 
€30,00/ώρα, ανά γήπεδο με ανώτατο ποσό χρέωσης τα €150,00 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των ωρών χρήσης των γηπέδων. 

 
 

 528.25  U[1.2.01]  Ποδηλατικός Γύρος Στροβόλου 
 

(Η παρ. 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής  Αθλητισμού και 
Νεολαίας ημερ. 23/5/2013 είναι σχετική). 
 
Ο ποδηλατικός γύρος του Στροβόλου θα πραγματοποιηθεί  στις 15 Ιουνίου 
2013.  Το κόστος της εκδήλωσης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 
€1.200,00 εκ των οποίων ποσό ύψους €1.000,00 θα επιχορηγηθεί από τον 
ΚΟΑ. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
και αποφάσισε να εγκρίνει τη διοργάνωση της εκδήλωσης. 

 
 
 528.26  U[1.2.3]  Αίτημα του ΚΟΑ για παραχώρηση των γηπέδων αντισφαίρισης 

στα πλαίσια του προγράμματος ΑΓΟU  
 

(Η παρ. 10 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής  Αθλητισμού και 
Νεολαίας ημερ. 23/5/2013 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
και αποφάσισε να ικανοποιήσει το αίτημα. 
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528.27 [U13.25.8.1] Αίτημα του Σωματείου Ομόνοια για απαλλαγή από το φόρο θεάματος 
για τη συναυλία που προγραμματίζει στο ΓΣΠU  

 
Με επιστολή του ημερ. 20/5/2013 ο Αθλητικός Σύλλογος Ομόνοια Λευκωσίας ζήτησε απαλλαγή 
από το φόρο θεάματος για τη συναυλία που προγραμματίζει για τις 12/6/13 στο στάδιο ΓΣΠ με 
καλλιτέχνες από την Ελλάδα.  
 
Το Συμβούλιο ύστερα από σχετική συζήτηση αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα.  
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε να επιτρέψει για όλα τα σωματεία Α΄ κατηγορίας που 
αγωνίζονται στο ΓΣΠ τη διοργάνωση μιας καλλιτεχνικής εκδήλωσης κατ΄ έτος χωρίς την καταβολή 
φόρου θεάματος.  
 
Οι κ.κ. Σ. Λουκαΐδης και Π. Μανώλη διαφώνησαν με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 
Οι κ.κ. Στ. Αυλωνίτη, Δ. Τσίγκης και Μ. Κληρίδης εισήλθαν στην αίθουσα κατά τη συζήτηση του πιο 
πάνω θέματος.  

 
 

528.28 [U6.31.21]  Προκήρυξη παγκύπριου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τα έργα 
προτεραιότητας του Παλαιού Πυρήνα ΣτροβόλουU  

 
Το θέμα απασχόλησε την Επιτροπή Ανάπτυξης του Παλαιού Πυρήνα του Στροβόλου στη συνεδρία 
της που έγινε στις 29/11/2012.  Το πρακτικά της συνεδρίας αυτής κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο 
με την ημερήσια διάταξη.  
 
Το Συμβούλιο ύστερα από σχετική συζήτηση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εγκρίνει την 
προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.  
 
Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διαφώνησαν τα παρόντα μέλη της Δημοτικής Ομάδας 
του ΑΚΕΛ, η εκπρόσωπος της οποίας διευκρίνισε ότι η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ δε διαφωνεί με 
την προώθηση του ΄Εργου αλλά με το χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού δεδομένης της 
οικονομικής κρίσης που διέρχεται, αυτή την περίοδο, ο τόπος.  
 
Ο κ. Β. Πολυκάρπου δήλωσε και η δήλωση του ζήτησε να περιληφθεί στα πρακτικά, ότι τάχθηκε 
εναντίον της απόφασης του Συμβουλίου γιατί δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τους όρους 
προκήρυξης του διαγωνισμού αφού οι όροι αυτοί δεν ήρθαν ποτέ ενώπιον του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  
 
 
528.29 [U3.4.02/12]  Αιτήσεις για έκδοση/ανανέωση αδειών πώλησης οινοπνευματωδών 

ποτών 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει αιτήσεις για ανανέωση αδειών πώλησης οινοπνευματωδών 
ποτών οι οποίες εξετάστηκαν και συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.  
   
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ ΝΕΑ 

ΑΔΕΙΑ 
1 Σωτήρης Τσίγκης 

Σωματείo ΠΑΟΚ Κυθραίας 
Σταυρού 111, Στρόβολος Ανανέωση 

2 Αντρέας Ηλία 
Καφενείο Κερύνεια 

Αντιστάσεως 30, Στρόβολος Ανανέωση 

3 Κυριάκος Ιωάννου 
Περίπτερο Βουνό 

Προδρόμου 35, Στρόβολος Ανανέωση 

4 Κυριάκος Γεωργίου 
Περίπτερο So Easy 202 

Λεωφ Αριστοφάνους 19, Στρόβολος Ανανέωση 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ ΝΕΑ 
ΑΔΕΙΑ 

5 Κωνσταντίνος Γεωργίου 
Καφετερία Διόδια 

Καραβά 2, Στρόβολος Ανανέωση  

6 Παύλος Ανδρέου 
Ψησταριά Παύλος 

Τσερίου 118, Στρόβολος Ανανέωση 

7 Βάσος Χριστοδούλου 
Καφετερία Gloria Jeans Coffees 

Σταυρού 40, Στρόβολος Ανανέωση 

8 Πάμπος Χαραλάμπους 
Μπυραρία la Fortuna Bar 

Στροβόλου 118, Στρόβολος Ανανέωση 

9 Μαριλένα Χαραλάμπους 
Περίπτερο Μ & Μ SCYZ 

Καντάρας 116, 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.  
 
Οι κ.κ. Μ. Ιερείδης και Μ. Πασχάλη αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος.  
 
 
528.30 [U13.19.2.13.3]  ΄Εγκριση για επιπρόσθετες δαπάνες σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

άρθρου 66(1) του Περί Δήμων Νόμου  
 
 
Το Συμβούλιο με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 66(1) του Περί Δήμων Νόμου, 
αποφάσισε: 
 
Ι.  UΚώδικας ΠροϋπολογισμούU: 81414 “Οδικά ΄Εργα” 
 UΠοσό ΠρόνοιαςU:€88.441,00 
 

Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €3.000,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
81402 “Παλινορθώσεις Οδών”. 

 
ΙΙ. UΚώδικας ΠροϋπολογισμούU: 80714 “Διάφορα έξοδα” 

UΠοσό ΠρόνοιαςU:€2.000,00   
 

 Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €500,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80723 “Διάφορες αγορές”. 

 
ΙΙΙ. UΚώδικας ΠροϋπολογισμούU: 81102 “΄Εξοδα Μηχανημάτων” 
 UΠοσό ΠρόνοιαςU:€11.000,00  
  

Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €2.750,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
81101 “΄Εξοδα οχημάτων”. 

 
 

528.31  UΕκδήλωση «Τιμούμε Κύπριους Συνθέτες» 
 
Με επιστολή ημερ. 28/5/2013 το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει προτείνει στο Δήμο να 
μετέχει ως συνδιοργανωτής σε φιλανθρωπική εκδήλωση, σε μορφή συναυλίας, που διοργανώνει μαζί 
με την καλλιτεχνική Χορωδία Λευκωσίας τη Δευτέρα 8/7/2013 στο Αμφιθέατρο Μακάριος ΙΙΙ.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να ανταποκριθεί θετικά στην πρόσκληση.  
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528.32 [U13.3.02/25]  Συμφωνία Δανείου με Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, αρ 
7206437, ημερ 28/10/2010 

  
Η πιο πάνω συμφωνία δανείου αφορά την ενοποίηση υφιστάμενων δανείων χωρίς Κυβερνητική 
Εγγύηση.  
 
Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα με την επιστολή της ημερ. 10/4/2013 ζητά την υπογραφή 
τροποποιητικής συμφωνίας ώστε το εν λόγω δάνειο να χρησιμοποιηθεί ως ασφάλεια για να 
εξασφαλίσει ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως: 
 
(α)  εγκριθεί και με το παρόν εγκρίνεται η τροποποίηση της συμφωνίας δανείου με αρ. 7206437 

ημερ. 28/10/10 όπως φαίνεται στο Παράρτημα “Β” των πρακτικών.  
 
(β)  εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν εξουσιοδοτούνται ο Δήμαρχος Στροβόλου Δρ Λάζαρος Σ 

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

 
528.33 U[12.01.01.35]  Παραπομπή με αρ. 63/2009 – Ζήνων Ευθυμιάδης Εστέϊτς Λτδ Vs 

Δήμου ΣτροβόλουU  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διάθεση ποσού ύψους €88.375,33 όπως αυτό προκύπτει 
μέσα από τον πιο κάτω πίνακα για εξώδικη διευθέτηση στην Παραπομπή με αρ. 63/2009 μεταξύ 
της εταιρείας Ζήνων Ευθυμιάδης Εστέϊτς Λτδ και του Δήμου Στροβόλου.  
 
 

Λεπτομέρειες 
Αρχικό 
ποσό  Τόκος Φ.Π.Α.  Ολικό  

€ € € € 

Αποζημίωση  (ο τόκος υπολογίστηκε για την 
περίοδο 15/02/2008-20/06/2013) 55,000.00 26,472.33 0.00 81,472.33 

Δικηγορικά έξοδα Δικηγόρου ενάγοντος 2,500.00 0.00 450.00 2,950.00 

Εκτιμητικά έξοδα  850.00 0.00 153.00 1,003.00 

Δικηγορικά έξοδα Δικηγόρου Δήμου (G. Leontiou 
LLC) U2,500.00 U0.00 450.00 U2,950.00 

Ολικά  60,850.00 26,472.33 1,053.00 88,375.33 
  
 
Δήμαρχος 
 
UΚοινU:  Γενικό Ελεγκτή  
          της Δημοκρατίας 
 
 
ΚΠ’’Γ/ΕιρΠ 
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UΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “A” 
 
 

UΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ 
UΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013  

 
 

Α/Α ΄Ονομα προσώπου που 
υποβάλλει την πρόταση 

(Φυσικού ή Νομικού) 

Περιγραφή της πρότασης 

1. Σταύρος Αβράμογλου Συναυλία με τετραμελή ορχήστρα 
2. Alina Mihaela Ulmeanu Χορεύτρια ακροβατικού μπαλέτου – συμμετοχή σε εκδηλώσεις 

του Δήμου 
3. Πολιτιστικός ΄Ομιλος 

“Αράδιππος” 
Προτάσεις για μουσικοχορευτικά προγράμματα 

4. Θέατρο “ENA” Θεατρικές παραστάσεις “Ο Διακόπτης” και “Ράους” 
5. Μιχάλης Παπάς Παρουσίαση της ταινίας “Ο μικρός Οδυσσέας και ο 

Κύκλωπας” 
6. Νάτσης Θωμάς Παράσταση με το μουσικοχορευτικό σχήμα “Caja Secreta” 
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UΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β” 
 

UΕΓΓΡΑΦΟΣ  ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
U(Τροποποιητική της Συμφωνίας με αριθμό 7206437 , ημερομηνίας 28/12/2010) 

 
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ καταρτίστηκε την …………………………………. (στο εξής καλούμενη 
«η Τροποποιητική Συμφωνία»), 
 
ΜΕΤΑΞΥ  
 

1. της ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΤΔ με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό 
Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096, Λευκωσία, (στο εξής καλούμενη «η Τράπεζα»), από τη μια 
μεριά 

 
   και  
 

2. του ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, Λεωφόρος Στροβόλου αρ. 100, 2018 Στρόβολος, (στο εξής 
καλουμένου «ο Χρεώστης) από την άλλη μεριά, (της Τράπεζας και του Χρεώστη 
καλουμένων «τα Συμβαλλόμενα Μέρη»), 

 
UΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
ΕΠΕΙΔΗ η Τράπεζα, δυνάμει της υπ΄αριθμό 7206437, Συμφωνίας Δανείου, ημερομηνίας 28 
Δεκεμβρίου 2010  («η Αρχική Συμφωνία Δανείου») παρεχώρησε δάνειο ύψους €16.840.750 
(Ευρώ Δεκαέξι Εκατομμυρίων Οκτακοσίων Σαράντα Χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα μόνο) 
προς το Χρεώστη, («το Δάνειο»), 
 
ΕΠΕΙΔΗ η Τράπεζα επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την Αρχική Συμφωνία Δανείου ως ασφάλεια προς 
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τις λοιπές εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία έχουν υιοθετήσει το Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
σε σχέση με τις υποχρεώσεις της Τράπεζας οι οποίες προκύπτουν μέσα στα πλαίσια της 
χρηματοδότησής της από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,  
 
ΕΠΕΙΔΗ τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιθυμούν να τροποποιήσουν την Αρχική Συμφωνία Δανείου, 
 
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
 
(α) Το ανωτέρω Προοίμιο υιοθετείται, ενσωματώνεται και καθίσταται αναπόσπαστο   μέρος της 

Τροποποιητικής Συμφωνίας. 
 
(β) Η δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου με αριθμό 16 της Αρχικής    Συμφωνίας Δανείου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 «Η Τράπεζα, μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή του 

Χρεώστη να εκχωρεί ή μεταβιβάζει εξ ολοκλήρου ή μερικώς σε τρίτους οποιαδήποτε 
δικαιώματα και αξιώσεις από την παρούσα Συμφωνία, νοουμένου ότι ο Χρεώστης δε θα 
επιβαρυνθεί με οποιασδήποτε φύσης τέλη, δικαιώματα, προμήθειες ή επιπρόσθετο κόστος, ως 
αποτέλεσμα της εκχώρησης ή μεταβίβασης.». 

 
(γ) Αμέσως μετά την παράγραφο με αριθμό 20 «Αριθμός και Γένος» της Αρχικής Συμφωνίας 

Δανείου, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος με αριθμό 21 και τίτλο «Άλλες πρόνοιες»: 
 
 «Ο Χρεώστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η παρούσα Συμφωνία Δανείου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως ασφάλεια προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τις λοιπές εθνικές 
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κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία έχουν υιοθετήσει το 
Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε σχέση με τις υποχρεώσεις της Τράπεζας οι 
οποίες προκύπτουν μέσα στα πλαίσια της χρηματοδότησής της από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα. 

 
Νοείται ότι ο Χρεώστης εξουσιοδοτεί, προς το σκοπό αυτό, την Τράπεζα να διαβιβάζει 
πληροφορίες οι οποίες αφορούν στο πιο πάνω Δάνειο και/ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
του Χρεώστη στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τις λοιπές εθνικές τράπεζες των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία έχουν υιοθετήσει το Ευρώ και την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα. 
 
Νοείται επίσης ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, οι λοιπές εθνικές κεντρικές τράπεζες των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία έχουν υιοθετήσει το Ευρώ και η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα  δύνανται, προς το σκοπό αυτό, να εκχωρούν σε τρίτους οποτεδήποτε και 
χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Τράπεζας και του Χρεώστη οποιαδήποτε 
δικαιώματα, συμφέροντα ή αξιώσεις που προκύπτουν από την Αρχική Συμφωνία Δανείου.». 
 

(δ) Η παρούσα Συμφωνία είναι συμπληρωματική της Αρχικής Συμφωνίας Δανείου. Εκτός όπου 
τροποποιείται ρητώς από την παρούσα Τροποποιητική Συμφωνία, η Αρχική Συμφωνία 
Δανείου θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. 

 
(ε) Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Αρχικής Συμφωνίας Δανείου είναι έγκυροι και δεσμεύουν τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη. 
 
(στ)Με την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας τροποποιούνται δεόντως οι αντίστοιχοι όροι και 

οι προϋποθέσεις της Αρχικής Συμφωνίας Δανείου οι οποίοι τίθενται σε εφαρμογή με άμεση 
ισχύ. 

 
(ζ) Η παρούσα Συμφωνία ενσωματώνεται στην Αρχική Συμφωνία Δανείου και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της. 
 
(η) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποδέχονται ότι η παρούσα Συμφωνία ουδόλως επηρεάζει, μειώνει ή 

καθοιονδήποτε τρόπο ακυρώνει τις υποσχέσεις ή τις υποχρεώσεις τους όπως απορρέουν από 
την Αρχική Συμφωνία Δανείου. 
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UΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

 
 

    Η ΤΡΑΠΕΖΑ    Ο ΧΡΕΩΣΤΗΣ 
 
 
.....................................................             .....................................................   
 
 
 
 
 

UΜΑΡΤΥΡΕΣ 
 

   ΄Ονομα και Διεύθυνση                        Αρ. Ταυτότητας                     Υπογραφή         Ημερομηνία  
      

1………………………..                    ………………….                    …………..          …………... 

………………………… 
 
 

2………………………..                    ………………….                    …………..         …………... 

………………………… 
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