
 
 
UΠρακτικά 545UPU

ης
UPU συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 

του Δήμου στις 21/7/2014 από τις 6.00μμ-8.00μμ 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 10/2014 
 
UΠαρόντες: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
κ. Ανδρέας Μαϊμάρης, Αντιδήμαρχος  
     
κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης  

Ανδρούλα Αντωνίου  
Βαλεντίνος Πολυκάρπου  
Θωμάς Βασιλείου  
Στέλιος Γεωργίου  
Σταύρος Σταυρινίδης  
Μιχαήλ Δαμιανός  
Μιχάλης Ιερείδης  
Στέλλα Σουρμελή   

Μάρκος Κληρίδης 
Ανδρέας Παπαχαραλάμπους 
Φρόσω Γεωργιάδου  
Δημήτρης Τσίγκης    
Γεώργιος Χρυσάνθου  
Ιωάννης Κληρίδης 
Έλλη Σολομωνίδου 
Παναγιώτης Μανώλη 
 

    
 
 
 
   Μέλη Δημοτικού   
   Συμβουλίου      

      
UΑπόντες: 
 
κ.κ. Σταύρος Γερολατσίτης 

Μαρία Πασχάλη 
Μάριος Χατζηβασιλείου 
Φάνος Κουρουφέξης 

    
   Μέλη Δημοτικού 

 Γεώργιος Αναστασίου Σωτήρης Λουκαΐδης    Συμβουλίου 
 Αντώνης Μηχανικός Κώστας Σωφρονίου     
 

        
UΠαρευρισκόμενη:U  κα Άννα Καρύδη,  Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
 
 
UΔικαιολόγηση απουσιώνU:  Οι απουσίες των κ.κ. Μ. Χατζηβασιλείου, Α. Μηχανικού,               
Σ. Γερολατσίτη, Μ. Πασχάλη, Σ. Λουκαΐδη και Κ. Σωφρονίου δικαιολογήθηκαν.  
 
 
 
545.1 U[13.19.3.1.4] Μελέτη και έγκριση  Αναθεωρημένου Προϋπολογισμού του 

Δήμου για το έτος 2014 
 
Οι Αναθεωρημένοι Προϋπολογισμοί ετοιμάστηκαν από τη Διαχειριστική Επιτροπή με βάση τις 
εξουσίες που της παρέχονται από το άρθρο 47(ι) του Περί Δήμων Νόμου.   
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τον Αναθεωρημένο Προϋπολογισμό για το έτος 2014 ο 
οποίος παρουσιάζει την πιο κάτω γενική εικόνα: 
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Πρακτικά 545ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 21/7/2014 
 
 



UΤακτικός Προϋπολογισμός 
 
΄Εσοδα      €17.761.379,00 
Δαπάνες     U€17.744.834,75 
Πλεονασμός                U€       16.545,00 
 
 
 
545.2   UΕπικύρωση πρακτικών 
 
Τα πρακτικά της 541P

ης , 
P542P

ης
P και 543P

ης
P συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 

13/05/2014. 01/06/2014 και 17/06/2014 αντίστοιχα αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και 
υπογράφτηκαν. 
 
 
UΘέματα αρμοδιότητας Τεχνικής Επιτροπής  
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής ημερ. 25/06/2014 κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
 

545.3    [Β 963/79-12.1.01.29] Αίτημα των κ.κ. Ξένιου  Ξενοφώντος και  
Μαρίας Παχίτη για  

  Uδιεύρυνση νότιας παρόδου της οδού Αγίας Μαρίνας, που διέρχεται 
μπροστά από τα τεμάχια 56, 57, 60, 392 και 423, Φ/Σχ ΧΧΙ 61, 62 
χωρίο, τμήμα Β, στο Στρόβολο 

 Τεμάχια  με αρ. 56, 57, 60, 392 και 423, Φ/Σχ ΧΧΙ 61, 62 χωρίο, τμήμα 
Β, στο Στρόβολο 

 
 (Οι παρ με αρ 1 των πρακτικών των συνεδριών της Τεχνικής Επιτροπής 

ημερ 29.5.14 και 25.6.14 είναι σχετικές). 
 

Το ιστορικό του θέματος περιγράφεται λεπτομερώς στα πρακτικά της 
συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερομηνίας 29/5/2014. 

 
Ο εκ των αιτητών  κ. Ξ. Ξενοφώντος παρευρέθηκε και επεξήγησε στο 
Συμβούλιο το αίτημα του σε σχέση με τη διεύρυνση της πιο πάνω 
παρόδου.  

 
  Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το ιστορικό της υπόθεσης καθώς και τις 

θέσεις της Επιτρόπου Διοίκησης στην οποία προσέφυγαν οι 
παραπονούμενοι, επαναβεβαίωσε προηγούμενη απόφαση του, ότι δεν είναι 
δυνατό  να προχωρήσει σε οποιαδήποτε απαλλοτρίωση ιδιωτικής 
περιουσίας για το συγκεκριμένο σκοπό.  

 
 Ενόψει των πιο πάνω αποφάσισε όπως το πρόβλημα που παρουσιάζεται 

ληφθεί υπόψη κατά την ετοιμασία των όρων για την προκήρυξη 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τον ιστορικό πυρήνα Στροβόλου με σκοπό 
την επίλυση του προβλήματος.  
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Πρακτικά 545ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 21/7/2014 
 
 



545.4    [UB 1581/83] Αίτηση των κ.κ. Δημοσθένους Ρεβέκκας και άλλης για 
Εταιρεία Stepagor Ltd (CAFE COFFEE BEANERY) για έκδοση 
πολεοδομικής άδειας (ΛΕΥ 1337/2013 και ΛΕΥ 1336/2013) για 
προσθήκες/ μετατροπές σε υφιστάμενο  εγκριμένο κατάστημα  και 
αλλαγή της χρήσης του σε καφετέρια 

 UΤεμάχιο με αριθμό 2782, Φ/Σχ. ΧΧΧ/6.W.1, Τμήμα «9», στη συμβολή 
των οδών  Σταυρού και Σταυραετού στο Στρόβολο 

 
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε το όλο θέμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
όπως ταχθεί υπέρ της έκδοσης της αιτούμενης άδειας. 

 
Σε ότι αφορά τυχόν κατασκευές που έγιναν επί τόπου και δεν θα 
περιλαμβάνονται στην άδεια που θα εκδοθεί, να τεθεί σχετικός όρος για 
κατεδάφισή τους πριν την έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης. 

 
 
UΘέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων  
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής ημερ. 04/06/2014 κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
 
 

545.5   U[14.02.09]  Ποιητικές Βραδιές 
 

 (Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 4/6/14P

 
Pείναι σχετική). 

 
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 

και αποφάσισε όπως οι ποιητικές βραδιές διοργανωθούν και φέτος, χωρίς 
τη συμμετοχή του περιοδικού Λογοτεχνίας και Κριτικής ΑΚΤΗ.  
Αποφάσισε επίσης να καλέσει τους παρακάτω ποιητές για να 
συμμετάσχουν στις δύο ποιητικές βραδιές:  

 
1. Κυριάκος Χαραλαμπίδης 
2. Γιώργος Φράγκου  
3. Χρίστος Μαυρή  
4. Σάββας Κοσιάρης 

 
 Όσον αφορά το μουσικό μέρος, θα γίνει πρόταση στη Συμφωνική 

Ορχήστρα Νέων Κύπρου, για παρουσίαση μικρών μουσικών συνόλων.   
 
 

545.6  [U14.2.08]  Ετήσιο Μνημόσυνο Εθνομάρτυρα Κυπριανού   
(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 4/6/14P

 
Pείναι σχετική). 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
και αποφάσισε όπως ο Δήμος επωμιστεί τη δαπάνη για τα κεραστικά που 
θα προσφερθούν στη δεξίωση που θα ακολουθήσει στο οίκημα των 
Κατηχητικών κατά το ετήσιο Μνημόσυνο του Εθνομάρτυρα Κυπριανού, το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 6/7/14 στον Ιερό Ναό Χρυσελεούσας. 
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545.7  U[14.3.15] Πρόταση Ρ.Ι.Κ. για δωρεάν παρουσίαση της κωμωδίας 
«Μια γιαγιά θα μας σώσει» 

 
(Η παρ. 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 4/6/14P

 
Pείναι σχετική). 

 
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 

και αποφάσισε να εγκρίνει πρόταση του ΡΙΚ για δωρεάν  παρουσίαση της 
κωμωδίας «Μια γιαγιά θα μας σώσει» στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου 
τον προσεχή Σεπτέμβριο και η οποία θα ενταχθεί στο πολιτιστικό 
πρόγραμμα του Δήμου καθώς και για την προαιρετική προσφορά 
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία θα δοθούν σε 
συνανθρώπους μας.    

 
 

545.8 U[14.03.06] Πρόταση του κ. Γ. Σταματάρη για διοργάνωση συναυλίας 
για την Ημέρα Μουσικής 

 
(Η παρ. 7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 4/6/14P

 
Pείναι σχετική). 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
και αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση. 

 
 

545.9  U[14.3.16] Πρόταση του κ. Γ. Μυράλη για πραγματοποίηση 
εκπαιδευτικής συναυλίας της Συμφωνικής Μπάντας 

 
 (Η παρ. 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 

Θεμάτων ημερ. 4/6/14P

 
Pείναι σχετική). 

 
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 

και αποφάσισε να εγκρίνει την πρόταση του κ. Γ. Μυράλη για 
πραγματοποίηση εκπαιδευτικής συναυλίας στις 22/11/14 στο Δημοτικό 
Θέατρο Στροβόλου. 

 
 

545.10  U[13.19.003.015-14.03.06] Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 2014 U  
 
 (Η παρ. 10 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 

Θεμάτων ημερ. 4/6/14P

 
Pείναι σχετική). 

 
 Η πιο πάνω εκδήλωση έχει εγκριθεί και συμπεριληφθεί ήδη στους  

αναθεωρημένους προϋπολογισμούς του Δήμου για το έτος 2014.  
 
 
545.11   U[17.01.03.04/20] Αίτημα του κ. Μ. Ιωάννου για επιστροφή φόρου 

θεάματος «Σαν το ακριβό μου αστέρι» 
 
 (Η παρ. 11 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 

Θεμάτων ημερ. 4/6/14P

 
Pείναι σχετική). 
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 Ο κ. Μ. Ιωάννου ζητά επιστροφή του φόρου θεάματος που έχει καταβάλει 
στο Δήμο στο πλαίσιο πραγματοποίησης της συναυλίας «Σαν το ακριβό 
μου αστέρι» για τη διάθεσή του σε άπορους μαθητές. 

   
        Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 

και αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα. 
 
 
 545.12   U[14.03.06]  Εκπρόθεσμες προτάσεις για το έτος 2014  
 

(Η παρ. 12 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 4/6/14P

 
Pείναι σχετική). 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
και αποφάσισε να απορρίψει τις πιο κάτω προτάσεις οι οποίες 
υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα: 

 
 

Καλλιτεχνικός φορέας που υποβάλλει πρόταση  
Πολιτιστικός Όμιλος Αράδιππος  
Χριστόδουλος Πάφιος  
Κωνσταντίνος Τζιοβάννη 
Ντόρις Κυριακίδου  
Χρίστος Σίκκης  
Ειρήνη Καραμπέλα  
Χαράλαμπος Χαραλάμπους  
Σατιρικό Θέατρο  
Μιχαλάκης Πουργουρίδης  
Εύη Καπάταη  
Θέατρο Ανεμώνα  
Αυλός Παραγωγές – Χρίστος Αλεξάνδρου  
Λόλλος Γεωργαλλέτος  
Γιώργος Καραβιώτης  
Δημήτρης Κωνσταντίνου  
Πολιτιστικός Όμιλος «Ακρωτήρι»  
Θεατρική ομάδα «Ανατροπές»  

 
 
545.13 U[13.20.113] Συμφωνία ημερ. 15/02/2014 για παραχώρηση άδεια εκμετάλλευσης 

περιπτέρου/κυλικείου  
 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να αποδεχτεί αίτημα της ενοικιάστριας του περιπτέρου/κυλικείου στο 
πάρκο Τάκη Ζεμπύλα  για τερματισμό της υπό αναφορά Συμφωνίας τέλος Οκτωβρίου 2014 αντί 
στις 14/03/2016. 
 
Περαιτέρω αποφάσισε να καλέσει την ενοικιάστρια να καταβάλει στο Δήμο όλα τα οφειλόμενα 
ενοίκια διαφορετικά θα προχωρήσει στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον της. 
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545.14 U[13.19.3.15] Αίτηση για έγκριση επιπρόσθετης δαπάνης 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:  80724 «Έξοδα Γραφείων» 
 UΠοσό ΠρόνοιαςU:  €5000,00 

 
Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €1000,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80728 «Ετοιμασία Μελετών».  

 
 
545.15 U[13.7.01/ΙΙ]  Καταστροφή άχρηστου εξοπλισμού  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την καταστροφή του πιο κάτω άχρηστου υλικού  
 

- βαλβίδα ABS του οχήματος με αρ. εγγραφής  KKB185  
 
 

545.16 U[13.7.01/ΙΙ]  Απώλεια σημαιών κατά το σημαιοστολισμό για εορτασμούς 
Εθνικών Επετείων 25UPU

ης
UPU Μαρτίου και 1UPU

ης
UPU Απριλίου  

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διαγραφή των σημαιών που απωλέσθηκαν κατά  το 
σημαιοστολισμό για τους εορτασμούς Εθνικών Επετείων 25P

ης
P Μαρτίου και 1P

ης
P Απριλίου συνολικής 

αξίας €173,20. 
 
 

545.17    U[13.20.504/2]  Μελέτη για την αναδιοργάνωση του τρόπου συλλογής 
σκυβάλων των Δήμων της Επαρχίας Λευκωσίας 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα επανέλθει προς συζήτηση μόλις ολοκληρωθεί 
η σχετική μελέτη. 

 
 

545.18  U[13.20.384]  Συμβόλαιο λειτουργίας του περιπτέρου/καφεστιατορείου 
στο Πάρκο     Αγίου Δημητρίου  

 
Το Συμβούλιο σε σχέση με την επί του θέματος απόφασή του ημερ. 
04/07/2014 και ενόψει του περιεχομένου της κας Α. Κακουρίδου 
ενοικιάστριας του περιπτέρου/καφεστιατορείου ημερ. 16/07/2014 
αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο να διαπραγματευτεί με την κα 
Α. Κακουρίδου για τον τρόπο αποπληρωμής του οφειλόμενου ποσού σε 
συνεννόηση με το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου. 

 
 
UΘέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων  
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων ημερ. 08/05/2014 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
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545.19    U[11.04.05] Εκδήλωση «Μνήμες Κατεχομένων»U  
 

(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών 
Θεμάτων ημερ. 08/05/2014 είναι σχετική). 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 
και αποφάσισε να εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού 
Θεάτρου Στροβόλου για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «Μνήμες 
Κατεχομένων» σε συνεργασία με την Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων.  

 
 

545.20    U[11.04.09]  Διαλέξεις στους Προσφυγικούς Οικισμούς  
 

(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών 
Θεμάτων ημερ. 08/05/2014 είναι σχετική). 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να υιοθετήσει εισήγηση της Επιτροπής 
Προσφυγικών Θεμάτων και να εγκρίνει την πραγματοποίηση τεσσάρων 
διαλέξεων στους Προσφυγικούς Οικισμούς το κόστος των οποίων θα 
ανέλθει στα €1000,00 περίπου. 

 
 

545.21 U[11.04.09] Μουσικές Βραδιές στους Προσφυγικούς Οικισμούς 
 

(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών 
Θεμάτων ημερ. 08/05/2014 είναι σχετική). 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε  να υιοθετήσει εισήγηση της 
Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων και να εγκρίνει την πραγματοποίηση 
τεσσάρων Μουσικών Βραδιών στους Προσφυγικούς Οικισμούς με το 
μουσικό σχήμα των Βασίλη Βίκτωρος και Ανδρέα Μαύρου το κόστος των 
οποίων θα ανέλθει στα €1200,00 περίπου. 

 
 
545.22   U[13.25.04.001/3]  Φορολογία σκυβάλων Ιερού Ναού Παναγίας του Τράχωνα  

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διαγραφή του τέλους αποκομιδής σκυβάλων του Ιερού 
Ναού Παναγίας του Τράχωνα για τα έτη 2011 και 2012 ύψους €138,00 για κάθε έτος όπως 
καταβληθεί το τέλος ύψους €145,00 συν την πρόσθετη επιβάρυνση για το έτος 2013. 
 
 
 
545.23    U[15.31.01/2]  Ενστάσεις από υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου Στροβόλου επί 

των ετήσιων υπηρεσιακών εκθέσεων αξιολόγησης για τα έτη 2011, 2012 και 
2013 

 
Το Συμβούλιο συζήτησε το όλο θέμα σε σχέση με τη Νομική Γνωμάτευση του κ. Λεοντίου και 
την ισχύουσα Νομοθεσία και ενόψει του γεγονότος ότι σύμφωνα με την ΚΔΠ 71/2000, 
Κανονισμός 27(8) γίνεται αναφορά «αν σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή έκθεση σε σχέση με 
οποιοδήποτε υπάλληλο ο τελευταίος επικρίνεται για ολιγωρία, παραλείψεις ή ανάρμοστη 
συμπεριφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων του, το σχετικό μέρος της εκθέσεως αυτής 
ανακοινώνεται στον επηρεαζόμενο υπάλληλο το ταχύτερο, ο οποίος μέσα σε δεκαπέντε μέρες 
από την ανακοίνωση αυτή δικαιούται να τύχει ακροάσεως από το Συμβούλιο και να ζητήσει τη 
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διαγραφή ή την τροποποίηση του μέρους αυτού της εκθέσεως. Το Συμβούλιο εξετάζει  το 
ζήτημα και αφού ακούσει τις απόψεις του ενδιαφερομένου υπαλλήλου αποφασίζει πάνω στο 
ζήτημα το γρηγορότερο και ενημερώνει το σχετικό φάκελο του επηρεαζόμενου υπάλληλου στον 
οποίο και κοινοποιεί την απόφασή του».   
 
Ενόψει του γεγονότος ότι οι υπό αναφορά υπάλληλοι δεν φαίνεται να επικρίθηκαν για ολιγωρία, 
παραλείψεις ή ανάρμοστη συμπεριφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, το Συμβούλιο 
αποφάσισε ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του να δώσει το δικαίωμα ακρόασης στους 
υπαλλήλους που έχουν καταχωρήσει ενστάσεις εναντίον των υπηρεσιακών τους εκθέσεων. 
 
 
545.23(Α)   U[03.04.02/12]  Αιτήσεις για έκδοση άδειας 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 Αναστασία Γερολέμου  

Καφετέρια Υπεραγορά Άλφα Μέγα 
Ακρόπολης 
 

Γεωργίου Δάβαρη 9, 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

2 Αντρέας Ηλία 
Καφενείο Κερύνεια 

Αντιστάσεως 18,  
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, αποφάσισε να εγκρίνει τις αιτήσεις που 
περιλαμβάνονται στον πίνακα.  
 
  
545.24     U[04.03.03.168]  Πρόταση Δημοτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού για 

την ονομασία του πάρκου παρά την οδό Αλέξανδρου Κορίζη στο όνομα της 
εκλιπούσας Δημοτικού Συμβούλου Στέλλας Αυλωνίτη 

 
              Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως το πάρκο παρά την οδό Αλέξανδρου Κορίζη ονομαστεί 

σε πάρκο «Στέλλα Αυλωνίτη». 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε περαιτέρω όπως  επανέλθει ενώπιον του το αίτημα της οικογένειας 
Παντελίδη  αναφορικά με την ονοματοδότηση πάρκου.  
 
 
545.25    U[13.20.273/7] Προσφορές για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των 

εγκαταστάσεων και εκτέλεσης περιπολιών στο πάρκο Ακρόπολης 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την παράταση της υφιστάμενης Συμφωνίας με την 
εταιρεία Eagle Watch Security Services Ltd η οποία λήγει στις 29/07/2014 μέχρις ότου ο Δήμος 
προβεί στην προκήρυξη νέων προφορών.  

Σχετικό ποσό για κάλυψη των εν λόγω δαπανών μέχρι το τέλος του 2014 έχει συμπεριληφθεί στον 
αναθεωρημένο τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2014.  
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Το Συμβούλιο περαιτέρω απέρριψε κατά πλειοψηφία εισήγηση της Υπηρεσίας για απασχόληση 
ατόμου από το υφιστάμενο εργατικό προσωπικό για σκοπούς φύλαξης του πάρκου Ακρόπολης 
και συνεπώς εξοικονόμησης του σχετικού κονδυλίου ύψους €36,500.00 με την αιτιολόγηση ότι για 
την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας απαιτείται εξειδικευμένο και ανάλογα εκπαιδευμένο 
προσωπικό. 
 
Οι ώρες απασχόλησης του φύλακα της εταιρείας σύμφωνα με την υφιστάμενη Συμφωνία είναι ως 
ακολούθως: 
 

Δευτέρα-Πέμπτη  22:00-06:00 
Παρασκευή 20:00-06:00 
Σάββατο 

Κυριακή 

06:00-06:00 

18.00-06:00 
Αργίες 06:00-06:00 

Υφιστάμενος εργάτης του Δήμου απασχολείται για σκοπούς φύλαξης του πάρκου Ακρόπολης  
Δευτέρα-Πέμπτη από τις 15:30-22:00 και την Παρασκευή από τις 15:30-20:00.  
  
 
 
545.26   U[13.25.02] Καθορισμός τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να ορίσει την 31P

η
P Οκτωβρίου 2014 ως την τελευταία ημερομηνία 

καταβολής του τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας  για το έτος 2014.  
 
Η φορολογία θα επιβληθεί βάσει της εκτιμημένης αξίας των ακινήτων με τιμές του 1980 και με 
ποσοστό ύψους 1,5 τοις χιλίοις. 

 
Δήμαρχος 
 
 
UΚοινU:  Γενικό Ελεγκτή  
          της Δημοκρατίας 
 
 
ΑΧρ 
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