
 
 
UΠρακτικά 539UPU

ης
UPU συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 

του Δήμου στις 8/4/2014 από τις 6.00μμ-8.15μμ 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 4/2014 
 
UΠαρόντες: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
κ.  Ανδρέας Μαϊμάρης, Αντιδήμαρχος  
 
κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης Ανδρέας Παπαχαραλάμπους  
 Σταύρος Γερολατσίτης  

Ανδρούλα Αντωνίου 
Φρόσω Γεωργιάδου 
Δημήτρης Τσίγκης 

 

 

 Μαρία Πασχάλη Μάριος Χατζηβασιλείου       Μέλη 
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Γεώργιος Χρυσάνθου                   Δημοτικού 
 Θωμάς Βασιλείου Φάνος Κουρουφέξης                        Συμβουλίου 
 Σταύρος Σταυρινίδης 

Μιχάλης Δαμιανός 
Σωτήρης Λουκαΐδης 
΄Ελλη Σολομωνίδου 

       

 Μιχαήλ Ιερείδης Παναγιώτης Μανώλη  
 Στέλλα Σουρμελή   
    
    
 
UΑπόντες: 
 
κ.κ. Γεώργιος Αναστασίου Στέλλα Αυλωνίτη                              Μέλη  
 Στέλιος Γεωργίου Αντώνης Μηχανικός                         Δημοτικού 
 Σταύρος Σταυρινίδης Κώστας Σωφρονίου                          Συμβουλίου           
 Μάρκος Κληρίδης  
 

        
UΠαρευρισκόμενη:U  κα Άννα Καρύδη, Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
 
 
UΔικαιολόγηση απουσιών:U Οι απουσίες των κ.κ. Μ. Κληρίδη, Στ. Αυλωνίτη και Α. Μηχανικού 
δικαιολογήθηκαν.  
 
       
 
 
 
539.1 Ο Δήμαρχος πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι για το περιστατικό ηλεκτροπληξίας που 
έγινε στις 3 Απριλίου 2014 στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου ετοιμάζεται σχετική έκθεση η οποία 
θα τεθεί ενώπιον του σε προσεχή συνεδρία.  
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539.2 U[9.4.02/9]  Αγωγές για οφειλές τελών ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδωνU  
 
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο για την αλληλογραφία που δέχεται το τελευταίο διάστημα ο 
Δήμος από τις εταιρείες εναντίον των οποίων λαμβάνονται δικαστικά μέτρα για οφειλές τελών 
ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων.  Η Υπηρεσία θα ετοιμάσει εμπεριστατωμένο σημείωμα για 
όλες τις υποθέσεις και κατά καιρούς αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο να τεθεί 
ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, σε προσεχή συνεδρία.  
 
 
539.3 UΕπικύρωση πρακτικών 
 
Τα πρακτικά της 535P

ης
P, 536P

ης
P και 537P

ης
P συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 

12/12/13, 28/1/14 και 11/2/14 αντίστοιχα αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 
 
 
UΘέματα αρμοδιότητας Διαχειριστικής Επιτροπής  
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 2/4/2014 κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο. 
 
 539.4  U[13.20.299/3-13.20.113-13.20.384-13.20.268/2]  Καθυστερημένες οφειλές 

ενοικιαστών Δημοτικών ΥποστατικώνU  
 

(Η παρ. 2.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 2/4/2014 είναι σχετική). 
 
Για το χειρισμό του θέματος ζητήθηκε γνωμάτευση από τους Νομικούς 
Συμβούλους του Δήμου.  
 
Αποφασίστηκε όπως μετά τη λήψη της γνωμάτευσης το θέμα απασχολήσει 
τη Διαχειριστική Επιτροπή για την ετοιμασία σχετικής πρότασης προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο.  
 

Στο σημείο αυτό οι κ.κ. Στ. Σταυρινίδης και Στ. Γερολατσίτης αποχώρησαν από τη συνεδρία.  
 
 

539.5  U[13.12.03]  Καταβολή δαπάνης ύψους €803,30 για επανόρθωση ζημιάς 
σε μονάδα φώτων τροχαίας στη συμβολή της Λεωφ Σπ Κυπριανού και 
οδού Κωνσταντινουπόλεως που προκλήθηκε από τροχαίο ατύχημα από 
άγνωστο όχημα 

 
(Η παρ. 3.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 2/4/2014 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε να εγκρίνει τη διάθεση ποσού ύψους €803,30 για επιδιόρθωση 
ζημιάς στη μονάδα φώτων τροχαίας στη συμβολή της Λεωφ. Σπ. Κυπριανού 
και οδού Κωνσταντινουπόλεως που προκλήθηκε από τροχαίο ατύχημα από 
άγνωστο όχημα.  
 
 

539.6  U[15.30.01.3/5]  Εξώδικες καταγγελίες 
 

(Η παρ. 4.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 2/4/2014 είναι σχετική). 
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Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
εκδόθηκαν οι πιο κάτω εξώδικες καταγγελίες, υιοθέτησε εισήγηση της 
Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να εγκρίνει τη διαγραφή τους. 
 
Α/Α Αρ. εξώδ. Καταγγελίας Αρ. Εγγ. Οχήματος 
1 06-005477 KSY 491 
2 06-004779 EKA 955 
 

 
539.7  U[17.1.3.4/20]  Αίτημα Κυπριακού Φόρουμ Καρκίνου του Μαστού για 

δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου για πραγματοποίηση 
τρίτης παράστασης του θεατρικού έργου Grease από το Λύκειο Αρχ 
Μακαρίου Γ’ στις 10/4/2014 

 
(Η παρ. 7.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 2/4/2014 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε όπως η χρέωση για την πιο πάνω παράσταση ανέλθει σε 
€500,00 πλέον ΦΠΑ.  
 
 

539.8  U[17.3.4/20]  Αίτημα Οργάνωσης Εθελοντές Γιατροί-Κύπρου για τη 
δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου στις 28/5/2014 για 
διοργάνωση μουσικής συναυλίας 

 
(Η παρ. 8.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 2/4/2014 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε όπως η χρέωση για την πιο πάνω συναυλία ανέλθει σε 
€1.500,00 πλέον ΦΠΑ.  
 
 

539.9  U[17.1.3.4/20]  Αίτημα Κοινοτικού Συμβουλίου Βατυλής για δωρεάν 
παραχώρηση αίθουσας για τη διοργάνωση Δημοσιογραφικής 
Διάσκεψης στις 9/4/2014 

 
(Η παρ. 9.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 2/4/2014 είναι σχετική). 
 
Αναφέρθηκε ότι η προγραμματιζόμενη δημοσιογραφική διάσκεψη του 
Κοινοτικού Συμβουλίου Βατυλής ακυρώθηκε.  
 
 

539.10  U[17.1.3.4/20]  Αίτημα Εκδοτικού Οίκου ΔΙΑΣ για δωρεάν παραχώρηση 
του Δημοτικού Θεάτρου για τη διοργάνωση της τελετής βράβευσης 
Madame Figaro  Γυναίκες της χρονιάς 2013 με αντιστάθμισμα την 
παροχή διαφημιστικού χρόνου από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση  
του ΣΙΓΜΑ 
 
(Η παρ. 10.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 2/4/2014 είναι σχετική). 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αρ. 537.7/11.2.2014 απόφαση του 
απέρριψε πρόταση για δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου για τη 
διοργάνωση της πιο πάνω τελετής και την απαλλαγή της από το φόρο 
θεάματος.  
 
Το θέμα επανεξέτασε η Διαχειριστική Επιτροπή στη συνεδρία της που έγινε 
στις 2/4/2014 χωρίς να καταλήξει στη διαμόρφωση πρότασης προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο.  Τα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίας κοινοποιήθηκαν 
στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη.  
 
Το Συμβούλιο ύστερα από σχετική συζήτηση αποφάσισε τα ακόλουθα σε 
σχέση με το θέμα: 
 
(α) Ο Δήμος: 
 

(i) θα χρεώσει για την παραχώρηση της αίθουσας του θεάτρου 
το ποσό των €500,00 πλέον ΦΠΑ ανά ημέρα αντί €2.500,00 
 

(ii) θα διαθέσει το ποσό που θα εισπραχθεί σε ΄Ιδρυμα που θα 
επιλέξει το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 
   (β) Οι διοργανωτές: 
 

(i) θα καταβάλουν το φόρο θεάματος  
 

(ii) θα παραχωρήσουν διαφημιστικό χρόνο από το ραδιόφωνο 
και την τηλεόραση του ΣΙΓΜΑ για προβολή εκδηλώσεων του 
Δήμου ως αντιστάθμισμα της παραχωρηθείσας μείωσης στην 
τιμή χρέωσης για την παραχώρηση του θέατρου.  

 
Τα μέλη της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις 
διαφώνησαν με την απόφαση του Συμβουλίου.  
 
 

UΘέματα αρμοδιότητας Τεχνικής Επιτροπής  
 
Τα σημειώματα των συνεδρίων της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 22/1/2014 και 11/3/2014 
κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 
 
 539.11 U[2.2.03.8/5] Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που αρχίζει από το 

Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο και καταλήγει στο νέο δρόμο Λευκωσίας-
Λεμεσού.  Τμήμα που ενώνει τη Λεωφόρο Στροβόλου με τη Λεωφόρο 
Αρχαγγέλου μέσω της οδού Ελαιώνων, συμπεριλαμβανομένων και δύο 
νέων γεφυρών πάνω από τον Πεδιαίο ποταμό.  Βελτίωση των οδών 
Βοσπόρου και Αλεξανδρουπόλεως.  Επέκταση οδού Κανάρη.  
Προσωρινή διαμόρφωση συμβολής Λεωφόρου Αρχαγγέλου, Λεωφόρου 
Λευκοθέου Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας 

 
(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 
11/3/2014 είναι σχετική). 
 
Η Αναπληρωτής Δημοτικός Γραμματέας: 
 
(α) ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι για τους μεγάλους κυκλοφοριακούς 

κόμβους θα κληθούν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημοσίων ΄Εργων 
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να παρουσιάσουν και να επεξηγήσουν τα σχέδια ενώπιον του 
Δημοτικού Συμβουλίου 

 
(β) διευκρίνισε ότι σε σχέση με την υπ΄ αρ. 536.3 / 28.1.2014 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, στην παγκοινοτική συγκέντρωση που θα 
γίνει θα παρουσιαστεί μόνο το προτεινόμενο σχέδιο διαμόρφωσης 
της συμβολής των Λεωφ. Αρχαγγέλου-Λευκοθέου και της οδού 
Μακεδονιτίσσης.  

 
 

539.12  U[2.1.02.6.5/3]  Αίτημα Εκκλησιαστικής Επιτροπής Παναγίας 
Χρυσελεούσας, για διαγραφή οφειλής που έχει προκύψει από το έργο 
βελτίωσης της οδού Σταδίου δυνάμει του άρθρου 17 του Νόμου Κεφ. 96 

 
(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 
11/3/2014 είναι σχετική). 

 
Το ύψος της οφειλής ανέρχεται στις €21.993,04 και έχει κατανεμηθεί στα 
πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 17 του Νόμου Κεφ. 96 για τη βελτίωση της 
οδού Σταδίου για τα τεμάχια με αρ. 83 και 888 τα οποία εφάπτονται του 
δρόμου και ανήκουν στην Εκκλησία της Παναγίας Χρυσελεούσας. 
 
Τα πιο πάνω κτήματα έχουν αναπτυχθεί εμπορικά δυνάμει αδειών οικοδομής 
που παραχωρήθηκαν από το Δήμο.  Ολόκληρο το ιστορικό του θέματος 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με τα πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας της 
Τεχνικής Επιτροπής. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι η εκκλησιαστική γη απαλλάσσεται από 
τον καταμερισμό της δαπάνης  βελτίωσης δρόμων δυνάμει του άρθρου 17 του 
Νόμου Κεφ. 96 μόνο στις περιπτώσεις χώρων που χρησιμοποιούνται για 
λατρευτικούς σκοπούς και στις περιπτώσεις κοιμητηρίων και χώρων ταφής, 
αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα. 
 
 

539.13   U[2.1.11]  Αξιοποίηση χώρου παλαιού σφαγείου 
 

(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 
11/3/2014 είναι σχετική.  Σχετική είναι επίσης η παρ. 483.23 των πρακτικών 
του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 27/4/2010.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αρ. 483.23 / 27.4.2010 απόφαση του 
ενέκρινε την ετοιμασία εγγράφου για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από 
Οίκους που ασχολούνται με την ανάπτυξη γης για υποβολή προτάσεων 
αξιοποίησης του χώρου του παλαιού σφαγείου.  
 
΄Εκτοτε το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα.  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και αποφάσισε 
να προχωρήσει εκ νέου σε ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, χωρίς 
περιορισμούς, για υποβολή προτάσεων για αξιοποίηση του χώρου του 
παλαιού σφαγείου.  
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539.14  U[Β 343/03]  Ακυρωτική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην 
προσφυγή με αρ 660/11 της κας Μαρίας Καπλάνη εναντίον της 
απορριπτικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου σε ιεραρχική της 
προσφυγή, εναντίον όρων που επιβλήθηκαν από την Πολεοδομική 
Αρχή στην πολεοδομική έγκριση με αρ ΛΕΥ 1624/2003/Α για ανάπτυξη 
στο τεμάχιο με αρ 564, Φ/Σχ ΧΧΙ61.Ε.1, Τμήμα Ε, στην οδό Σταδίου στο 
Στρόβολο 

 
(Η παρ. 7 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 
11/3/2014 είναι σχετική). 
 
Στο πλαίσιο επανεξέτασης της πιο πάνω Ιεραρχικής Προσφυγής ο Γεν. 
Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ζητά τις απόψεις τους Δήμου 
ενόψει της ακυρωτικής απόφασης του Δικαστηρίου στην προσφυγή με αρ. 
660/2011. 
 
Η  Ιεραρχική Προσφυγή στρέφεται εναντίον του όρου με αρ. 501 της 
πολεοδομικής έγκρισης με αρ. ΛΕΥ1624/2003 ημερ. 3/6/10.  Ο όρος αυτός 
προβλέπει την παραχώρηση τμήματος του τεμαχίου της αιτήτριας με αρ. 
564, Φ/Σχ ΧΧΙ/61.Ε.1 που επηρεάζεται από δεσμευτικό σχέδιο διεύρυνσης 
της οδού Σταδίου και τη διαμόρφωση του παραχωρούμενου τμήματος.  
Ολόκληρο το ιστορικό του θέματος κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με τα 
πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής.  
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι: 
 
(α) το τμήμα του τεμαχίου που επηρεάζεται από τη δεσμευτική 

ρυμοτομία δεν έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη βελτίωση της οδού 
Σταδίου που έγινε στα πλαίσια του του άρθρου 17 του Νόμου Κεφ. 
96 

 
(β) δεν προβλέπεται στο μέλλον περαιτέρω διεύρυνση της οδού 

Σταδίου,  
 
υιοθέτησε εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και αποφάσισε να εγκρίνει την 
ανάκληση της δεσμευτικής ρυμοτομίας που επηρεάζει το τεμάχιο της 
αιτήτριας.  
 
 

UΘέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημερ. 12/3/2014 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
 
 
 539.15 U[1.2.3/2]  Αίτημα του κ. Dragoslav Jevric για ενοικίαση ενός γηπέδου 

Φούτσαλ 
 

(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και 
Νεολαίας ημερ. 12/3/2014 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
και αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα.  
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Το γήπεδο θα παραχωρείται για μία ή δύο ώρες, τρεις φορές την εβδομάδα 
στην τιμή των €50,00/ώρα με την προϋπόθεση ότι η ακαδημία που 
προτίθεται ο αιτητής να δημιουργήσει θα είναι μόνο για τερματοφύλακες και 
οι συγκεκριμένες ώρες που ζητούνται δε θα προκαλέσουν οποιοδήποτε 
πρόβλημα στη λειτουργία της ακαδημίας ποδοσφαίρου του Δήμου.  
 
 

539.16 U[1.02.1]  Πώληση κερκίδων Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου 
 

(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και 
Νεολαίας ημερ. 12/3/2014 είναι σχετική). 
 
Αναφέρθηκε από την Αν. Δημοτικό Γραμματέα ότι η Υπηρεσία θα 
προχωρήσει στην ετοιμασία μελέτης για το κόστος που απαιτείται για 
αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφάλειας που προκύπτουν από τη χρήση 
των κερκίδων.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως η μελέτη που θα ετοιμαστεί απασχολήσει 
την Επιτροπή Αθλητισμού και Νεολαίας για την ετοιμασία σχετικής 
πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε ότι αφορά τον περαιτέρω 
χειρισμό του θέματος.  
 
 

539.17  U[1.2.3/2]  Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης Δήμου Στροβόλου 
 
(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και 
Νεολαίας ημερ. 12/3/2014 είναι σχετική). 
 
Το Πρωτάθλημα αντισφαίρισης άρχισε στις 25 Μαρτίου 2014 και αναμένεται 
να ολοκληρωθεί πριν από τις γιορτές του Πάσχα. 
 
Το μέρος της διοργάνωσης του Πρωταθλήματος που αφορά την κλήρωση, 
την ενημέρωση μέσω του διαδικτύου και την εποπτεία των τελικών αγώνων 
ανέλαβε ο κ. Γιώργος Βασιλειάδης έναντι του ποσού των €500,00.  
 
Το δικαίωμα συμμετοχής καθορίστηκε στο ποσό των €5,00. 
 
Η Αν. Δημοτικός Γραμματέας πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι λόγω του 
μεγάλου αριθμού συμμετοχών στο πρωτάθλημα και ενόψει της αδυναμίας 
του Δήμου να αναλάβει εξολοκλήρου την εποπτεία και τη διαιτησία των 
αγώνων, επιβάλλεται όπως οι εργασίες αυτές ανατεθούν στον κ. Γ. 
Βασιλειάδη ο οποίος είναι πρόθυμος να τις αναλάβει έναντι του ποσού των 
€400,00.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε: 
 

 (α) να δώσει καλυπτική έγκριση για τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος 
και τον καθορισμό του δικαιώματος συμμετοχής στα €5,00.  

 
 (β) να εγκρίνει τη διάθεση του ποσού των €900,00 που απαιτείται για 

την εξ΄ ολοκλήρου ανάληψη της διοργάνωσης του πρωταθλήματος 
από τον κ. Γ. Βασιλειάδη.  
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 539.18 U[1.2.01]  Δημιουργία Κυλικείου στο Δημοτικό Αθλητικό ΚέντροU  
 

(Η παρ. 4.1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και 
Νεολαίας ημερ. 12/3/2014 είναι σχετική). 
 
Αναφέρθηκε από την Αν. Δημοτικό Γραμματέας ότι ενόψει του γεγονότος ότι 
η προσπάθεια που έγινε για εξυπηρέτηση του Αθλητικού Κέντρου από την 
καντίνα του Πάρκου Αγ. Δημητρίου δεν έχει καρποφορήσει, το θέμα θα τύχει 
επανεξέτασης από την Επιτροπή Αθλητισμού και Νεολαίας και θα επανέλθει 
στο Συμβούλιο.  
 
 

539.19 [U02.01.009.004]  Καθορισμός Κριτικής Επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό 
Διαγωνισμό του Ιστορικού Πυρήνα Στροβόλου 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη σύσταση της επταμελούς Κριτικής Επιτροπής για τον 
Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την υλοποίηση των ΄Εργων Προτεραιότητας του Ιστορικού Πυρήνα του 
Στροβόλου, ως ακολούθως: 
 
1. Πρόεδρος:Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος 
2. Μέλος:   κ. Ανδρέας Μαϊμάρης, Αντιδήμαρχος 
3. Μέλος:   κα Άννα Καρύδη, Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
4. Μέλος:   κα Λώρα Νικολάου, Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ 
5. Μέλος:   κ. Βύρωνας Ιωάννου, Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Συλλόγου  
     Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
6. Μέλος:   κ. Σπύρος Θ. Σπύρου, Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Συνδέσμου  
   Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
7. Μέλος:   κ. Νίκος Κοκκινοτριμιθιώτης, Αρχιτέκοντας, Εκπρόσωπος του  
   Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε: 

 
(α) να ορίσει την κα Έλενα Ιακώβου, Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό, ως Γραμματέα της Κριτικής 

Επιτροπής 
 
(β) να επαναβεβαιώσει την απόφαση του με αρ. 535.48 / 12.12.2013 ότι, για περιορισμό των 

εξόδων, οι κ.κ. Δήμαρχος, Ανδρέας Μαϊμάρης και Άννα Καρύδη, δε θα πληρωθούν για την 
εργασία/συμμετοχή τους στην Κριτική Επιτροπή 

 
(γ) όπως η κα Έλενα Ιακώβου, πληρωθεί για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει σύμφωνα με τους 

ισχύοντες όρους εργοδότησης της στο Δήμο.  
 
 

539.20 [U16.4.2.2.1]  Αίτημα της Οργάνωσης Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 
(ΟΕΛΜΕΚ) για ονοματοδότηση οδού με το όνομα «Κωνσταντίνος Σπυριδάκις» 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη συμπερίληψη της προτεινόμενης ονομασίας στον κατάλογο 
ονομασιών οδών του Δήμου.  
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε όπως η προτεινόμενη ονομασία δοθεί στο δρόμο που περνά 
μπροστά από το υπό ανέγερση οίκημα της ΟΕΛΜΕΚ στη Δασούπολη.  
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539.21 [U16.4.2.2.2]  Πρόταση του κ. Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, Δημοτικού Συμβούλου, 
για ονοματοδότηση οδού με το όνομα “Δημητράκης Δημητριάδης”  

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη συμπερίληψη της προτεινόμενης ονομασίας στον κατάλογο 
ονομασιών οδών του Δήμου.  
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε όπως η προτεινόμενη ονομασία δοθεί στην πρώτη 
παρακαμπτήριο της Λεωφόρου Λεμεσού, πριν τη Λεωφ. Αθαλάσσης, η οποία οδηγεί πίσω από το 
κτίριο της ΑΗΚ μέχρι το μικρό κυκλοφοριακό κόμβο.  

 
 

539.22 [U13.19.1 – 13.8.1/18]  Νόμος που προνοεί περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
του Δημοσιονομικού πλαισίου Ν20(1)/2014 

 
Η πιο πάνω νομοθεσία έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και έχει δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 21/2/2014.  Αντίγραφο της κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο 
για ενημέρωση.  
 
Ο Δήμαρχος, απαντώντας σε σχετική αναφορά του κ. Μ. Δαμιανού για την ανάγκη ετοιμασίας 
σημειώματος από την Υπηρεσία για πληρέστερη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις 
πρόνοιες της νέας αυτής νομοθεσίας, ανέφερε ότι αναμένεται η ετοιμασία εντός τέτοιου σημειώματος 
από την Τεχνική Επιτροπή που έχει συσταθεί σε σχέση με την εν λόγω νομοθεσία το οποίο μόλις 
παραληφθεί θα κοινοποιηθεί στο Συμβούλιο. 
 
 
539.23 [U13.7.01]  Καταστροφή άχρηστου εξοπλισμού  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την καταστροφή του πιο κάτω άχρηστου εξοπλισμού: 

 
- Χαρτούτσια υδραυλικής αντλίας σκυβαλοφόρου οχήματος με αρ. εγγραφής ΚΒΒ 195, αξίας 

€1.062,00. 
 
 
539.24  [U13.25.002/18]  Μελέτη για την ενοποίηση των φορολογιών ακίνητης ιδιοκτησίας 
 
Αντίγραφο σχετικής με το πιο πάνω θέμα, αλληλογραφίας κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο για 
ενημέρωση.  

 
 

539.25 [U13.19.03.014]   Αναθεωρημένοι Προϋπολογισμοί (Τακτικός και Αναπτύξεως) του 
Δήμου Στροβόλου για το έτος 2013 

 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών ασκώντας τις εξουσίες που το Υπουργικό 
Συμβούλιο του έχει αναθέσει, έχει εγκρίνει τους Αναθεωρημένους Προϋπολογισμούς του Δήμου 
(Τακτικό και Αναπτύξεως) για το έτος 2013. 
 
 
539.26 [U13.19.003.014]  Έγκριση 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:  10111 “Αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών” 
 UΠοσό ΠρόνοιαςU:  €250,00 
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Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €200,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
10106 “Αγορά επίπλων και σκευών” 
 

ΙI. UΚώδικας ΠροϋπολογισμούU:  81201 “Συντήρηση, Βελτίωση Υποστατικών – Εγκατάσταση 
Φωτοβολταϊκών Συστήματος 3 Κw στο κτήριο των Δημοτικών Αποθηκών” 

 UΠοσό ΠρόνοιαςU:  €6.000,00 
Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €100,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80779 “Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας” 
 
 

539.27 [U12.5.83]  Ο Περί της Ίδρυσης των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των 
Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος 208(Ι)/2012 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής 
του Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων: 
 

1. Δημήτρης Τσίγκης 
2. Ανδρούλλα Αντωνίου    Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 
3. Μιχάλης Δαμιανός 
4. Μιχάλης Αναστασιάδης   Εκπρόσωποι μελών του  
5. Ελένη Μιχαήλ     Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων 

 
Αναφέρθηκε επίσης από την Αν. Δημοτικό Γραμματέα ότι για το διορισμό Ελεγκτή του Ταμείου ως 
επίσης και το διορισμό Συμβούλων με κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία που θα 
επικουρούν τη Διαχειριστική Επιτροπή, ο Δήμος προωθεί ήδη ανοικτό διαγωνισμό.  
 
 
539.28 [U9.14.001/4]  Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων 

στις Δημοτικές Αποθήκες – Μετακίνηση Λαϊκής Αγοράς στους χώρους 
στάθμευσης του ΓΣΠ 

 
Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, υπηρεσιακά σημειώματα: 
 
(α) με ημερομηνία 19/3/2014 για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία της Λαϊκής 

Αγοράς 
 
(β) με ημερομηνία 12/3/2014 για μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς στους χώρους στάθμευσης του 

ΓΣΠ, 
 
κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη.  
 
Το Συμβούλιο ύστερα από σχετική συζήτηση αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει την έναρξη 
διαβουλεύσεων με τις αρχές του ΓΣΠ για εξέταση του ενδεχομένου μετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς 
στους χώρους στάθμευσης του Σταδίου.  
 
 
539.29 [U3.6.1.1]  Αίτηση από το Σύνδεσμο Στήριξης Κακοποιημένων και Άπορων Παιδιών 

«Παιδικό Χαμόγελο» για έκδοση άδειας πλανοδιοπώλησης περιοδικού και άλλων 
προϊόντων 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την έκδοση της αιτούμενης άδειας χωρίς την καταβολή 
δικαιωμάτων η οποία εκτός από την πώληση περιοδικών θα περιλαμβάνει και πώληση CD 
κοινωνικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου, λαμπάδες και ημερολόγια.  
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539.30 [U13.20.504]  Μελέτη για αναδιοργάνωση του τρόπου συλλογής σκυβάλων στους 
Δήμους της επαρχίας Λευκωσίας 

 
Η ετοιμασία της μελέτης ανατέθηκε στην Εταιρεία PriceWaterHouseCoopers μετά από δημόσιο 
διαγωνισμό. 
 
Έχει παραδοθεί προσχέδιο της έκθεσης της οικονομικής βιωσιμότητας των σεναρίων (ποσοτική και 
ποιοτική ανάλυση).  Στόχος του έργου ήταν η εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης η οποία να 
καταδεικνύει την πλέον οικονομικά συμφέρουσα μέθοδο συλλογής σκυβάλων για την περιοχή των 
Δήμων Στροβόλου, Λακατάμιας, Αγ. Δομετίου, Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Λατσιών, Ιδαλίου, Γερίου, και 
Τσερίου. 
 
Σχετικό σημείωμα το οποίο ετοιμάστηκε από την Αν. Δημοτικό Γραμματέα με τα συμπεράσματα / 
αποτελέσματα και το εναλλακτικό σενάριο που προτείνεται από τους μελετητές,  κοινοποιήθηκε  στο 
Συμβούλιο με την Ημερήσια Διάταξη. 
 
Η μελέτη παρουσιάστηκε από εκπροσώπους της εταιρείας PriceWaterHouseCoopers στους 
Δημάρχους των συμμετεχόντων Δήμων οι οποίοι αποφάσισαν να ζητήσουν από την εταιρεία 
PriceWaterHouseCoopers να προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο της μελέτης με βάση το εναλλακτικό 
σενάριο.  
 
Ο κος Β. Πολυκάρπου διερωτήθηκε κατά πόσο υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την 
ετοιμασία της μελέτης γι΄αυτό εισηγήθηκε όπως προτού το Δημοτικό Συμβούλιο τοποθετηθεί επί του 
θέματος, υποβληθεί ενώπιον του η πρόνοια του προϋπολογισμού με την οποία εγκρίθηκε το σχετικό 
κονδύλι.   Η εταιρεία, ανάφερε, πολύ έξυπνα προκαθορίζει την κατεύθυνση για την περαιτέρω 
προώθηση της μελέτης και ζητά την συγκατάθεση του Κλιμακίου των Δημάρχων για να συνεχίσει με 
το δεύτερο μέρος.   Εγείρονται, συνέχισε, αρκετά ζητήματα επί της ουσίας τα οποία πρέπει να τύχουν 
συζήτησης.  Προσωπικά, κατέληξε δεν πρόκειται να δώσει την συναίνεση του να πληρώσει ο Δήμος 
για να βρεθεί τρόπος να μείνουν εργαζόμενοι χωρίς δουλειά γι΄αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει 
να είναι πολύ προσεκτικό όταν το θέμα θα επανέλθει ενώπιον του για λήψη απόφασης αφού βεβαίως 
απαντηθούν και τα ερωτήματα που εγείρονται. 
 
Σε ότι αφορά το θέμα του προσωπικού που ήγειρε ο κος Β. Πολυκάρπου ο κος Δήμαρχος ανέφερε 
ότι στην τελευταία συνεδρία του Κλιμακίου η θέση που υποστηρίχτηκε από τους Δημάρχους ήταν ότι 
δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν οποιοδήποτε μοντέλο ή λύση το οποίο δεν θα ελάμβανε υπόψη το 
υφιστάμενο προσωπικό και τη φυσική του αφυπηρέτηση ήτοι να λαμβάνει υπόψη τα χρόνια 
υπηρεσίας την ηλικία κλπ. 
 
Αποφασίστηκε η επαναφορά του θέματος αφού εν τω μεταξύ απαντηθούν τα ερωτήματα που έχουν 
εγερθεί.  
 
 
539.31 [U15.30.01/3]  Στολή Τροχονόμων 

 
Για την καλύτερη άσκηση των καθηκόντων των τροχονόμων και ιδιαίτερα της διενέργειας των 
περιπολιών της ρύθμισης και τον έλεγχο της τροχαίας κίνησης είναι αναγκαία η καθιέρωση στολής 
εκστρατείας για τους Τροχονόμους του Δήμου.  
 
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια δύο στολών για κάθε τροχονόμο (θερινής και χειμερινής 
στολής) αναμένεται να ανέλθει περίπου στο ποσό των €1.800,00.  
 
Στον εγκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2014 υπάρχει σχετική πρόνοια για ποσό 
ύψους €4.000,00. 
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Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διάθεση της αναγκαίας δαπάνης για την προμήθεια της πιο 
πάνω στολής.  
 
 
539.32 [U15.30.01.4.1-15.30.01.4]  Σχολικοί Τροχονόμοι 
 
Στα πλαίσια σχετικής προκήρυξης για μερική απασχόληση προσώπων τα οποία να ρυθμίζουν την 
τροχαία κατά τη διασταύρωση δρόμων από μαθητές στις διαβάσεις πεζών στα δημοτικά σχολεία 
Στροβόλου υποβλήθηκαν οκτώ αιτήσεις όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα: 
 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡ. 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡ. ΤΑΥΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

1 Ganka Stoyanova 
Dikova 06/05/1983 194085621 Φιλίας 4 

2480 Λευκωσία 99182081 

2 
Slavi Dikov Zhelev 12/08/1978 640706173 Φιλίας 4 

2480 Λευκωσία 99926752 

3 Άννα Δημητρίου 24/02/1987 887036 Ηρώων 39 
2034 Στρόβολος 

97898961 
22494917 

 
4 Δέσπω Δημητρίου 08/03/1989 995679 Ηρώων 39 

2034 Στρόβολος 
99954944 
22494917 

5 Ηλίας Αντρέου 11/09/1981 834123 Φιλίππου 6, Διαμ. 302 
2230 Λατσιά 99318627 

6 Μάριος Ευτυχίου 03/02/1984 877430 Κυθρέας 3Β 
Στρόβολος 99533031 

7 
Ιάσων Παυλίδης 03/01/1992 973839 Αχαιών 19 

2021 Στρόβολος 

99879466 
22498025 

 
8 Ιουλία Μελισσά 15/05/1968 689684 Γεωργίου Μιχαήλ 6 

2023 Ακρόπολη 
99414006 
22497673 

 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την απασχόληση των προσώπων που περιλαμβάνονται στον 
πίνακα και να τα εξουσιοδοτήσει να ρυθμίζουν την τροχαία κατά τη διασταύρωση του δρόμου από 
μαθητές στις διαβάσεις πεζών στα δημοτικά σχολεία Στροβόλου.  
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η απασχόληση των πιο πάνω προσώπων: 
 
(α) θα γίνει όταν και εφόσον προκύψει οποιαδήποτε ανάγκη επιτήρησης σχολικών διαβάσεων 
 
(β) θα διέπεται από τους Ειδικούς ΄Ορους που επισυνάπτονται ως Παράρτημα “A”  στα πρακτικά 
 
(γ) θα είναι δυνατή νοουμένου ότι θα τύχουν της έγκρισης της Αστυνομίας.  
 
 
Δήμαρχος 
 
UΚοινU:  Γενικό Ελεγκτή  
          της Δημοκρατίας 
 
ΚΠ’’Γ/ΕιρΠ 
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UΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “A” 
 
UΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ 
 
1. Η όλη εργασία των προσώπων που θα ασκούν καθήκοντα Σχολικών Τροχονόμων αφορά τη 

ρύθμιση της τροχαίας κατά τη διασταύρωση των οδών από τους μαθητές στις διαβάσεις 
πεζών που βρίσκονται έξω από τα Δημοτικά Σχολεία Στροβόλου, σύμφωνα με τον περί 
Δήμων Νόμο και τους Δημοτικούς Κανονισμούς της Τροχαίας. 
 

2. Τα πρόσωπα που θα ασκούν καθήκοντα Σχολικού Τροχονόμου μπορεί να είναι άνδρες ή 
γυναίκες με λευκό ποινικό μητρώο. 

 
3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης της Αστυνομίας και του Δήμου και στη 

συνέχεια να τύχουν της κατάλληλης εκπαίδευσης από την Αστυνομική Διεύθυνση 
Λευκωσίας, πριν την ανάληψη από μέρους τους των καθηκόντων τους σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία. 

 
4. Υποχρεούνται να φέρουν στολή που θα παραχωρήσει ο Δήμος καθώς και πινακίδα κυκλικού 

σχήματος, διαμέτρου 45 εκατοστών, κίτρινου χρώματος πλαισιωμένου από κόκκινο χρώμα 
και στις δύο όψεις της οποίας θα αναγράφεται η λέξη «ΠΑΙΔΙΑ» «CHILDREN», όπως 
αναφέρεται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

 
5. Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς προσώπου που ασκεί καθήκοντα Σχολικού 

Τροχονόμου ή πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, ο εργοδότης θα έχει το δικαίωμα 
να τερματίσει άμεσα την απασχόληση του. Ο εργοδότης περαιτέρω δύναται κατά την 
απόλυτο κρίση του χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση αφού δώσει στο πρόσωπο που 
ασκεί καθήκοντα σχολικού τροχονόμου προειδοποίηση ενός μηνός να του τερματίζει τις 
υπηρεσίες του.  

 
6. Οι ώρες απασχόλησης των προσώπων που θα ασκούν καθήκοντα Σχολικού Τροχονόμου 

είναι: 
 
UΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
7:00π.μ. μέχρι 8:00π.μ. 
1:00μ.μ. μέχρι 1:30μ.μ. 
 

7. UΑμοιβήU: €9 για κάθε εργάσιμη σχολική μέρα, πληρωτέα κατά το τέλος κάθε μήνα. Η αμοιβή 
αυτή δεν υπόκειται σε αυτόματη αύξηση βάσει των περιοδικών αυξήσεων του τιμαριθμικού 
επιδόματος ή άλλων αυξήσεων. 
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