
 
 
UΠρακτικά 536UPU

ης
UPU συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 

του Δήμου στις 28/1/14 από τις 18:00 – 20:15 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 1/2014 
 
UΠαρόντεςU: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
κ.  Ανδρέας Μαϊμάρης, Αντιδήμαρχος  
     
κ.κ. Σταύρος Γερολατσίτης Ανδρέας Παπαχαραλάμπους  
 Μαρία Πασχάλη Φρόσω Γεωργιάδου  
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Δημήτρης Τσίγκης  
 Θωμάς Βασιλείου Μάριος Χατζηβασιλείου       Μέλη 
 Στέλιος Γεωργίου Αντώνης Μηχανικός       Δημοτικού 
 Σταύρος Σταυρινίδης Γεώργιος Χρυσάνθου       Συμβουλίου 
 Μιχάλης Δαμιανός Φάνος Κουρουφέξης        
 Μιχαήλ Ιερείδης Σωτήρης Λουκαΐδης        
 Στέλλα Σουρμελή Έλλη Σολομωνίδου  
 Μάρκος Κληρίδης Παναγιώτης Μανώλη  
    
    
UΑπόντες: 
 
κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης  
 Ανδρούλα Αντωνίου               Μέλη   
 Γεώργιος Αναστασίου            Δημοτικού              
 Στέλλα Αυλωνίτη                    Συμβουλίου       
 Κώστας Σωφρονίου  

                                     
         

UΠαρευρισκόμενη:U  κα Άννα Καρύδη, Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
 
 
 
536.1 Ο Δήμαρχος καλωσόρισε την κα Άννα Καρύδη και της υποσχέθηκε ότι το Δημοτικό 
Συμβούλιο θα της παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στην εκτέλεση των νέων καθηκόντων που έχει 
αναλάβει ως Αν. Δημοτικός Γραμματέας.  
 
Η κα Άννα Καρύδη ευχαρίστησε το Δημοτικό Συμβούλιο για την εμπιστοσύνη που έχει δείξει στο 
πρόσωπο της και την έχει διορίσει στη θέση του Αναπληρωτή Δημοτικού Γραμματέα.  Ανέφερε 
επίσης ότι είναι στη διάθεση των μελών για οποιοδήποτε θέμα και εξέφρασε την ελπίδα να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 
 

536.2 Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας της κας Στ. Αυλωνίτη και της 
ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στα καθήκοντα της.  
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536.3        [U2.2.3.8/5]  Δρόμος πρωταρχικής σημασίας που αρχίζει από το Μακάρειο Αθλητικό 

Κέντρο και καταλήγει στο νέο δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού 
UΤμήμα που ενώνει τη Λεωφ Στροβόλου με τη Λεωφ Αρχαγγέλου μέσω της οδού 
Ελαιώνων συμπεριλαμβανομένων και δύο νέων γεφυρών πάνω από τον Πεδιαίο 
ποταμό – Βελτίωση των οδών Βοσπόρου και Αλεξανδρουπόλεως 

 UΕπέκταση οδού Κανάρη 
 
UΠροσωρινή  διαμόρφωση συμβολής Λεωφ Αρχαγγέλου-Λεωφ Λευκοθέου – 
Δρόμος πρωταρχικής σημασίας 

 
 

Το Ρυθμιστικό σχέδιο για την προσωρινή διαμόρφωση του πιο πάνω κόμβου παρουσίασε και 
επεξήγησε στο Συμβούλιο ομάδα του Τομέα Μελετών του Τμήματος Δημοσίων Έργων αποτελούμενη 
από τους κ.κ. Ε. Χανδριώτη, Γρ. Θεοδούλου και Μ. Χρίστου, Εκτελεστικούς Μηχανικούς.  
 
Ακολούθως η ομάδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων απάντησε σε ερωτήσεις που έθεσαν τα μέλη 
και αποχώρησε.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να παρουσιάσει το Σχέδιο του κόμβου σε πανδημοτική συγκέντρωση και 
στη συνέχεια το θέμα να επανέλθει ενώπιον του για λήψη απόφασης επί του Σχεδίου.  
 
 
536.4 UΕπικύρωση Πρακτικών 
 
Τα πρακτικά της 533P

ης 
Pσυνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 27/11/2013, 

αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 
 
Απορρέοντα από τα πρακτικά της 533P

ης
P συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 

27/11/2013. 
 
 
 536.4.1 U[13.20.268/2]  Αίτημα της εταιρείας Cavespark Ltd για μείωση του 

ενοικίου του καφεστιατορίου του Πάρκου Ακροπόλεως 
 

(Η παρ. 533.1 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
ημερ. 27/11/13 είναι σχετική).   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμό 533.1 / 27.11.13 απόφαση του 
απέρριψε αίτημα της εταιρείας Cavespark Ltd για μείωση του ενοικίου του 
πιο πάνω καφεστιατορίου.  Επίσης αποφάσισε να καλέσει την εταιρεία να 
καταβάλει τις οφειλές της εντός τακτής προθεσμίας, διαφορετικά το θέμα να 
επανέλθει ενώπιον του.  
 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι: 
 
(α) η εταιρεία με επιστολή της έχει ζητήσει να της επιτραπεί να 

καταβάλει τις οφειλές της με δόσεις θέτοντας ωστόσο κάποιες 
προϋποθέσεις 

 
(β) οι ως άνω προϋποθέσεις εξετάζονται από την υπηρεσία και ως εκ 

τούτου το θέμα θα επανέλθει σε προσεχή συνεδρία του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  
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536.4.2 U[9.4.02/9]  Οφειλές τελών ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων 

 
(Η παρ. 533.2 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
ημερ. 27/11/13 είναι σχετική).   

 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμό 533.2/27.11.13 απόφαση του 

ενέκρινε τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον όλων των εταιρειών που δεν 
είχαν καταβάλει, μέχρι την ημερομηνία αυτή, τις οφειλές τους στο Δήμο.  

 
    Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι: 
 
  (α) έχουν ληφθεί δικαστικά μέτρα εναντίον όλων των εταιρειών που δεν 

έχουν καταβάλει τις οφειλές τους στο Δήμο σύμφωνα με την υπ΄ 
αριθμό 533.2 / 27.11.13 απόφαση του.  

 
  (β) με επιστολή του ημερ. 31/12/13 ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εξωτερικής 

Διαφήμισης ζητά: 
   
   (i) αποπληρωμή των χρεωστικών υπολοίπων του 2013 με 40% 

έκπτωση σε διάστημα 24 μηνών 
 
   (ii) αποπληρωμή παλαιότερων υπολοίπων (προ του 2013) με 

έκπτωση 20% σε διάστημα 24 μηνών και 
 
   (iii) συνέχιση της έκπτωσης του 40% για το 2014 και πληρωμή 

τελών με τη λήψη της κάθε άδειας.  
 
    Το Συμβούλιο ύστερα από σχετική συζήτηση αποφάσισε: 
 
 (α) να επαναβεβαιώσει την απόφαση του με αρ. 533.2 / 27.11.13 για λήψη 

δικαστικών μέτρων εναντίον όσων δεν έχουν καταβάλει τις οφειλές τους 
στο Δήμο.  

 
 (β) να εγκρίνει μείωση ποσοστού ύψους 40% επί των τελών για το έτος 

2014.  
 
 
 536.4.3 U[13.25.008.003/10]  Οφειλές τέλους θεάματος της εταιρείας D. J. 

Karapatakis & Sons Ltd – Αγωγή αρ. 9310/2004 
 

   (Η παρ. 533.3 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
ημερ. 27/11/13 είναι σχετική).  

 
  Σε σχέση με την πιο πάνω αγωγή και το ένταλμα δέσμευσης των τραπεζικών 

λογαριασμών της εταιρείας D. J. Karapatakis & Sons Ltd, το Συμβούλιο 
ενημερώθηκε ότι η Τράπεζα Κύπρου έχει καταχωρήσει ένσταση και ότι η 
υπόθεση είναι ορισμένη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στις 
29/1/2014. 
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536.4.4 U[9.4.010.001/2]  Αίτημα του κ. Ρολάνδου Λοϊζου για μείωση των τελών 
των διαφημιστικών πινακίδων που προνοεί το συμβόλαιο που έχει 
συναφθεί μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας F. V. Panel Advertising Ltd 

 
  (Η παρ. 533.4 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 

ημερ. 27/11/13 είναι σχετική).  
 
  To Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ο αιτητής έχει ανταποκριθεί και έχει εξοφλήσει 

πλήρως τις οφειλές του σύμφωνα με τις σχετικές μειώσεις και τα χρονικά 
πλαίσια που καθορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο με υπ΄ αριθμό 533.4 / 
27.11.13 απόφαση του.  

 
 
536.4.5 U[13.25.4/7]  Τέλη αποκομιδής σκυβάλων νομικών προσώπων για το έτος 

2013 
 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε από το Δήμαρχο ότι: 
 

(α) το ποσοστό είσπραξης των πιο πάνω τελών μέχρι την ημερομηνία που 
καθορίστηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιο για την πληρωμή τους, 
ήταν αρκετά ικανοποιητικό.  

 
(β) προωθείται η σύσταση ομάδας από το προσωπικό η οποία θα 

εργαστεί με στόχο την είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών.  
 
 

536.4.6 U[13.25.4/7  Τέλος σκυβάλων οικιστικών υποστατικών για το έτος 2013 
U[13.25.5/4  Τέλος σκυβάλων, επαγγελματικής άδειας και άδειας 
διατήρησης επαγγελματικών υποστατικών για το έτος 2013 

 
  (Η παρ. 533.6 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 

ημερ. 27/11/13 είναι σχετική).  
 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι το ποσοστό είσπραξης από τις φορολογίες του 
έτους 2013 ανήλθε ως ακολούθως:  

 
Φορολογία Ποσοστό 
Τέλος επαγγελματικής άδειας 67,5% 
Τέλη σκυβάλων επαγγελματικών υποστατικών 74% 
Άδεια διατήρησης επαγγελματικών υποστατικών 67% 
Τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας 85% 

 
Αναφέρθηκε από την Αν. Δημοτικό Γραμματέα ότι για το θέμα αυτό προωθείται 
η ετοιμασία σχετικής έκθεσης για πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση του 
Δημοτικού Συμβουλίου σε προσεχή συνεδρία.  

 
 

536.4.7 U[13.25.08.07/4]  Οφειλόμενος φόρος θεάματος Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού.  Απόφαση Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στην 
αγωγή του Δήμου Στροβόλου, με αριθμό 2854/10, εναντίον του 
Κυπριακού Οργανισμού ΑθλητισμούU  

 
  (Η παρ. 533.7 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 

ημερ. 27/11/13 είναι σχετική).  
 

4 
________________________________________________________________________________ 

Πρακτικά 536ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 28/1/2014 
 



  Σε σχέση με την ως άνω αγωγή το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι με τη 
συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας έχει καταχωρηθεί 
από το Δήμο αίτηση για έκδοση εντάλματος κατάσχεσης της Κρατικής 
Χορηγίας προς τον ΚΟΑ, ότι καταχωρήθηκε έφεση εκ μέρους του ΚΟΑ και 
ότι η υπόθεση έχει οριστεί ενώπιον του Δικαστήριου στις 30/1/2014.  

 
  Σχετική ενημέρωση έγινε επίσης για την πορεία των υπολοίπων υποθέσεων 

που εκκρεμούν εναντίον του ΚΟΑ.  
 
 
536.4.8 U[17.1.3.4/19]  Αναθεώρηση τελών ενοικίου του Δημοτικού Θεάτρου 

   
  (Η παρ. 533.8 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 

ημερ. 27/11/13 είναι σχετική).  
 

Αναφέρθηκε ότι η επί του θέματος απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει 
τεθεί σε εφαρμογή.  
 
 

536.4.9 U[17.1.3.4/19]  Αιτήματα για μείωση του ενοικίου ή και δωρεάν 
παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου για εκδηλώσεις της περιόδου 
2013-2014 

 
  (Η παρ. 533.9 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 

ημερ. 27/11/13 είναι σχετική).  
 

 Αναφέρθηκε ότι η επί του θέματος απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει 
γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.  

 
 
536.4.10 U[17.1.3.4/19]  Διενέργεια επαφών με καλλιτεχνικούς πράκτορες στην 

Κύπρο για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, προσφέροντας ειδικές 
τιμές σε περιόδους όπου είναι διαθέσιμο το Δημοτικό Θέατρο 

 
  (Η παρ. 533.10 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 

ημερ. 27/11/13 είναι σχετική).  
 

 Αναφέρθηκε από την Αν. Δημοτικό Γραμματέα ότι το θέμα μελετάται και ότι 
αυτό θα επανέλθει μόλις υπάρξουν εξελίξεις.  

 
 
536.4.11 U[17.12.3.4/19]  Αιτήματα για μείωση των τελών ενοικίασης δημοτικών 

υποστατικών 
 

  (Η παρ. 533.11 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
ημερ. 27/11/13 είναι σχετική).  

 
 Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι τα αιτήματα για μείωση των τελών ενοικίασης 
δημοτικών υποστατικών, έχουν απορριφθεί καθώς επίσης ότι έχουν κληθεί 
όλοι οι επηρεαζόμενοι να υποβάλουν στο Δήμο χρονοδιάγραμμα για εξόφληση 
των οφειλών τους.  

 
 Περαιτέρω αναφέρθηκε ότι το θέμα θα επανέλθει σε προσεχή συνεδρία για 
ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου επί των εξελίξεων.  
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Στο σημείο αυτό αποχώρησαν από τη συνεδρία οι κ.κ. Σ. Λουκαΐδης, Φρ. Γεωργιάδου και Στ. 
Γεωργίου.  

 
536.4.12 U[9.14.001/4]  Εφαρμογή της Νομοθεσίας που ρυθμίζει τη λειτουργία των 

Λαϊκών Αγορών για τη διάθεση γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων από 
παραγωγούς 

 
  (Η παρ. 533.12 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 

ημερ. 27/11/13 είναι σχετική).  
 

Αναφέρθηκε από την Αν. Δημοτικό Γραμματέα ότι το θέμα τυγχάνει χειρισμού 
από την Ένωση Δήμων.  
 
Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι από τις επαφές που είχε αρχικά με τον Πρόεδρο της 
Βουλής των Αντιπροσώπων και στη συνέχεια με τη Γενική Διευθύντρια του 
Σώματος διεφάνη ότι δεν υπάρχει πρόθεση εκ μέρους της αρμόδιας 
Επιτροπής της Βουλής για διαφοροποίηση της σχετικής πρόνοιας της 
νομοθεσίας.  Υπό το φως αυτών των δεδομένων, πρόσθεσε, το θέμα μελετάται 
σε συνεργασία με τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου για εφαρμογή της 
νέας αυτής νομοθεσίας.  
 
 

536.4.13 U[13.25.5/4]  Αύξηση στα τέλη επαγγελματικής άδειας και άδειας 
λειτουργίας Συνεργατικών Ιδρυμάτων για το έτος 2013 

 
  (Η παρ. 533.13 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 

ημερ. 27/11/13 είναι σχετική).  
 

 Αναφέρθηκε από την Αν. Δημοτικό Γραμματέα ότι η επί του θέματος απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου υλοποιήθηκε.  

 
 
UΘέματα αρμοδιότητας Διαχειριστικής Επιτροπής  
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 12/12/2013, κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο. 
 
 536.5 U[14.2.10]  Αίτημα Ομίλου Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης για την 

επιχορήγηση έκδοσης αναμνηστικού λευκώματος για τη δράση του 
Ομίλου 

 
  

  (Η παρ. 2.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 12/12/13 είναι σχετική).  

 
 Για το θέμα αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει σχετικά στη συνεδρία 

του ημερ. 12/12/13.  Η απόφαση του με αρ. 535.28 ημερ. 12/12/13 αναφέρεται.  
 
 
536.6 U[15.30.01.3/4] Ένσταση Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης 

Αναπήρων Λεμεσού για την εξώδικη καταγγελία με αρ 06-003868 αρ 
οχήματος LBE 453 

 
  (Η παρ. 3.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 

ημερ. 12/12/13 είναι σχετική).  
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  Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 

αποφάσισε να απορρίψει σχετικό αίτημα για διαγραφή της πιο πάνω εξώδικης 
καταγγελίας.  

 
 
 536.7 U[13.20.299/3]  Αίτημα ενοικιαστή κυλικείων Δημοτικού Μεγάρου και 

Θεάτρου για την παραχώρηση χώρου εστιατορίου στις Δημοτικές 
Αποθήκες για τη διάθεση ειδών κυλικείου 

 
  (Η παρ. 4.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 

ημερ. 12/12/13 είναι σχετική).  
 

 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα.  
 
Περαιτέρω αποφάσισε να καλέσει τον ενοικιαστή να υποβάλει συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των οφειλών του προς το Δήμο το οποίο αφού 
εγκριθεί/συμφωνηθεί, να τηρηθεί αυστηρά.  
 
Τέλος το Συμβούλιο αποφάσισε όπως του ιδίου χειρισμού τύχουν και οι 
περιπτώσεις ενοικίασης των περιπτέρων στο Πάρκο Αγίου Δημητρίου και στο 
Πάρκο Τάκη Ζεμπύλα.  

 
 
UΘέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων ημερ. 28/11/2013, 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
 
 
 536.8 U[5.4.12.2]  Συμμετοχή Δήμου Στροβόλου ως ο τελικός δικαιούχος στα 

Προγράμματα Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών από Τοπικές Αρχές – 
Προτεραιότητα 1-Δράση Β1 ετήσιου Προγράμματος 2012 των Ταμείων 
Αλληλεγγύης  

 
  (Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 

Θεμάτων ημερ. 28/11/13 είναι σχετική).  
 

  Στόχος του προγράμματος είναι η δραστηριοποίηση και ενεργός συμμετοχή 
των Δήμων της επαρχίας Λευκωσίας όσον αφορά την παροχή προς Υπηκόους 
Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ), των ήδη προσφερόμενων προς τους δημότες 
κοινωνικο-πολιτιστικών υπηρεσιών.  Αυτό θα προσφέρει ευκαιρίες κοινωνικής 
ένταξης των ΥΤΧ, ενσωμάτωσης με τα τοπικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και 
αλληλεπίδρασης με τις τοπικές πληθυσμιακές ενότητες.  

 
   Ο Δήμαρχος πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι το πρόγραμμα το οποίο 

χρηματοδοτείται με ποσό ύψους €126.164,75 έχει εγκριθεί και θα διαρκέσει 
από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι τον Ιούνιο του 2014.  

 
   Το ποσοστό χρηματοδότησης του προγράμματος είναι 100% και ως εκ τούτου 

δε θα υπάρξει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση από μέρους του Δήμου.  
 
  Το Συμβούλιο αποφάσισε: 
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  (α) να δώσει καλυπτική έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου στο 
πρόγραμμα 

  
  (β) να εγκρίνει τη συμπερίληψη της πρόνοιας ύψους €126.164,75 στους 

Προϋπολογισμούς του έτους 2014. 
 
 
536.9  U[5.4.1]  Πρόταση για συμμετοχή του Δήμου Στροβόλου στην Ευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία «People for Healthy Living» 
 

  (Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων ημερ. 28/11/13 είναι σχετική).  

 
  Με επιστολή του Δημάρχου με ημερ. 5/12/13 ο Δήμος εξέφρασε την 

υποστήριξη του στην ως άνω πρόταση χωρίς ωστόσο αυτή να αποτελεί 
δέσμευση για συμμετοχή του στις δραστηριότητες του δικτύου.  

 
  Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση.  

 
 
UΘέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων και Επιτροπής Αθλητισμού & 
Νεολαίας  
 
Το σημείωμα κοινής συνεδρίας των Επιτροπών Προσφυγικών Θεμάτων και Αθλητισμού & 
Νεολαίας ημερ. 12/12/2013, κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 

 
 

 536.10 U[11.12.03.05]  Ανέγερση αποδυτηρίων/αποχωρητηρίων στο γήπεδο του 
Οικισμού Εκτοπισθέντων ”Στρόβολος ΙΙΙ” – Ανέγερση γηπέδων Futsal 

 
  (Η παρ. 1 των πρακτικών κοινής συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών 

Θεμάτων και Επιτροπής Αθλητισμού & Νεολαίας ημερ. 12/12/13 είναι 
σχετική).  

 
 Σε σχέση με την απόφαση που λήφθηκε στο πλαίσιο της πιο πάνω συνεδρίας 
των Επιτροπών Προσφυγικών Θεμάτων και Αθλητισμού και Νεολαίας σε ότι 
αφορά την ανάθεση των αναγκαίων μελετών για τη δημιουργία γηπέδων futsal, 
η Αν. Δημοτικός Γραμματέας ανέφερε ότι εκ πρώτης όψεως φαίνεται να μην 
είναι δυνατή η ανάθεση της εργασίας αυτής στον κ. Φ. Χαραλαμπίδη ως 
συνεχιζόμενου έργου λόγω του ιδιαίτερα υψηλού κόστους που έχει προκύψει 
από την κοστολόγηση που έγινε αλλά και του γεγονότος ότι πρόκειται για κάτι 
εντελώς διαφορετικό από την αρχική ανάθεση.  Συνεπώς, πρόσθεσε, για την 
ετοιμασία της τεχνοικονομικής μελέτης θα πρέπει να ζητηθούν προσφορές 
ή/και διαγωνισμός.  Ανέφερε επίσης ότι είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί από 
το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως η έκταση του χώρου που θα 
παραχωρηθεί στο Δήμο καθώς επίσης και το καθεστώς που θα διέπει την 
παραχώρηση αυτή.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να αναμένει τις τελικές θέσεις του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως σε ότι αφορά το χώρο που θα παραχωρηθεί και το 
καθεστώς που θα διέπει την παραχώρηση του και ακολούθως το θέμα να τύχει 
περαιτέρω επεξεργασίας από τις δύο Επιτροπές για την ετοιμασία και 
υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.  
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 536.11 [U6.16.08]  Πώληση/επιστροφή συσκευής νερού Tanawater T-5 Model 
 

Την πιο πάνω μηχανή την έχει προμηθευτεί ο Δήμος το έτος 2008 στην τιμή των €1.040,00 για τις 
ανάγκες του χώρου των αποθηκών.  Το κόστος της ετήσιας συντήρησης της μηχανής ανέρχεται σε 
€240,00.  
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι το κόστος της ετήσιας συντήρησης της μηχανής είναι πολύ 
ψηλό, υιοθέτησε πρόταση της Υπηρεσίας και αποφάσισε να εγκρίνει την επιστροφή/πώληση της στον 
προμηθευτή της έναντι του ποσού των €100,00.  
 
 
536.12 [U13.19.3.14]  ΄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: 
 
I.  UΚώδικας ΠροϋπολογισμούU:  10807010022-80714 “Διάφορα έξοδα” 
 UΠοσό ΠρόνοιαςU:  €4.500,00 

Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €500,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
”Μετακίνηση ακινητοποιημένων οχημάτων”. 

   
IΙ.  UΚώδικας ΠροϋπολογισμούU:  81101 “΄Εξοδα Οχημάτων” 
 UΠοσό ΠρόνοιαςU:  €483.000,00 

Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €20.000,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον 
κώδικα 80793  ”Συμμετοχή στη λειτουργία καταφυγίου σκύλων”. 

 
ΙΙI.  UΚώδικας ΠροϋπολογισμούU:  10111 “Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές” 
 UΠοσό ΠρόνοιαςU:  €8.000,00 

Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €350,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
10112 ”Προγράμματα Μηχανογράφησης”. 

 
IV. UΚώδικας ΠροϋπολογισμούU:  80810 “Ανακύκλωση υλικών” 
 UΠοσό ΠρόνοιαςU:  €150.000,00 
 UΑιτούμενο ποσό επιπρόσθετης δαπάνηςU:  €10.000,00. 
 Να ζητήσει την επαναφορά του θέματος στην προσεχή του συνεδρία.  

 
 

536.13 [U13.25.8/10]  Οφειλόμενο Τέλος Θεάματος 
 
Οι διοργανωτές που φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα διοργάνωσαν αριθμό εκδηλώσεων κατά τη 
διάρκεια του έτους 2013 και τους αποστάληκαν σχετικά χρεωστικά για καταβολή του τέλους θεάματος 
χωρίς ωστόσο να έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα παρά τις υπενθυμητικές επιστολές που τους 
έχουν σταλεί, ημερομηνίας 25/11/2013, με αποτέλεσμα να τους επιβληθεί επιβάρυνση ύψους 10% 
επί της οφειλής τους: 
 
΄Ονομα 
Διοργανωτή 

Ημερ. 
Εκδήλωσης 

Χώρος 
Εκδήλωσης 

Περιγραφή 
Εκδήλωσης 

Τέλος 
Θεάματος 

 
€ 

Επιβάρυνση 
Τέλους 

Θεάματος 
€ 

ALMEDA LTD 4/10/13 
5/10/13 
6/10/13 
7/10/13 

Δημοτικό 
Θέατρο 
Στροβόλου 

ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ Ο 
ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ – 
ΜΑΡΚΟΣ 
ΣΕΦΕΡΛΗΣ 
 

8.996,50 899,65 
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MARIA 
MARKOU LTD 

1/6/13 
2/6/13 

Αμφιθέατρο 
Αρχ. 
Μακαρίου Γ΄ 

ΟΙ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΙ 937,25 93,73 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον των πιο πάνω 
διοργανωτών για είσπραξη των οφειλομένων.  

 
 

536.14 U[17.1.3.4]  Ενοικίαση Δημοτικού Θεάτρου 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της κας Στ. Σουρμελή και αποφάσισε να μην επιτρέπει, από τούδε 
και στο εξής, την ενοικίαση της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου, σε όσους δε διευθετούν τυχόν 
οφειλές τους στο Δήμο.  
 
 
UΘέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου για την ανέγερση Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης  
 
536.15 Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου για την 
ανέγερση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο για ενημέρωση.  
 
 
536.16 U[16.05.015/7]  Πρόσληψη σχολικών Τροχονόμων 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε την κατά νόμο συναίνεση του Αρχηγού της Αστυνομίας, αποφάσισε να 
εγκρίνει τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον πιο κάτω πίνακα για να εκτελούν καθήκοντα 
σχολικού τροχονόμου και να τα εξουσιοδοτήσει να ρυθμίζουν την τροχαία κατά τη διασταύρωση του 
δρόμου από μαθητές στις διαβάσεις πεζών στα δημοτικά σχολεία Στροβόλου.  
 
Α/Α Ονοματεπώνυμο Αρ. ταυτότητας 
1. Νικόλας Μελισσάς 962213 
2. Ανδρέας Γιαλλούρης 427178 
 
 
536.17 U[16.05.015/7]  Εργοδότηση σχολικού τροχονόμου στο Ελληνικό Σχολείο και 

Νηπιαγωγείο GCSchool of Careers 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον κ. Πέτρο Γιάγκου, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αρ. 
200275, να εκτελεί καθήκοντα Σχολικού Τροχονόμου και να ρυθμίζει την τροχαία κατά τη 
διασταύρωση του δρόμου από μαθητές στις διαβάσεις πεζών στα πιο πάνω σχολεία με την 
προϋπόθεση ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας θα δώσει την κατά νόμο συναίνεση του.  
 
Η εργοδότηση του θα γίνει από το ίδιο το σχολείο.  
 
 
536.18 U[21.11.07/4]  Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων ΄Ησσονος Σημασίας των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας για το έτος 2014 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την υποβολή αίτησης για επιχορήγηση του προγράμματος 
“Αυγή” στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου 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 2014. 
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(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 2014, 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 Διευθύντρια των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. 

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

 
 
 
 
 
Δήμαρχος 
 
 
UΚοινU:  Γενικό Ελεγκτή  
          της Δημοκρατίας 
 
 
ΚΠ’’Γ/ΕιρΠ 

11 
________________________________________________________________________________ 

Πρακτικά 536ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 28/1/2014 
 


