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Πρακτικά 551ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 10/2/2015 

 

 
 
 
Πρακτικά 551ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του Δήμου στις 10/2/2015 από τις 06:45 μμ-08:30 μμ 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 2/2015 
 
Παρόντες: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
κ.  Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχος  
     
κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης Μάρκος Κληρίδης  
 Σταύρος Γερολατσίτης Ανδρέας Μαϊμάρης  
 Ανδρούλα Αντωνίου Φρόσω Γεωργιάδου  
 Μαρία Πασχάλη Δημήτρης Τσίγκης  
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Μάριος Χατζηβασιλείου  
 Θωμάς Βασιλείου Αντώνης Μηχανικός       Μέλη 
 Γεώργιος Αναστασίου Γεώργιος Χρυσάνθου       Δημοτικού  
 Σταύρος Σταυρινίδης Σωτήρης Λουκαΐδης       Συμβουλίου 
 Μιχάλης Δαμιανός Έλλη Σολομωνίδου  
 Μιχαήλ Ιερείδης Κώστας Σωφρονίου  
 Στέλλα Σουρμελή Παναγιώτης Μανώλη  
    
    
 
 
Απόντες: 
 
κ.κ. Στέλιος Γεωργίου  
 Φάνος Κουρουφέξης     Μέλη  
 Ιωάννης Κληρίδης     Δημοτικού         
      Συμβουλίου  
   

                                     
         

Παρευρισκόμενος:  κ. Γιώργος Χριστοδούλου, Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
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551.1 [15.31.01/2] Ενστάσεις από υπαλληλικό προσωπικό επί των ετήσιων 

υπηρεσιακών εκθέσεων του για τα έτη 2011 και 2012 
 

 
551.2 [20.5.4.18.6] Οδικός φωτισμός στην οδό Καβάλλας 

 (Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστική Επιτροπής ημερ. 
19/1/2015 είναι σχετική) 

 
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε να εγκρίνει την διάθεση ποσού ύψους €138.05 για την 
εγκατάσταση ενός φανού ψηλής πιέσεως νατρίου σε υφιστάμενο πάσσαλο 
στην οδό Καβάλλας. 

 
551.3 [16.05.017/2]  Μετακίνηση πασσάλου της ΑΗΚ στην οδό Αγίας Ελένης 

(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστική Επιτροπής ημερ. 
19/1/2015 είναι σχετική) 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε να εγκρίνει την διάθεση ποσού ύψους €241,59 για την μετακίνηση 
υφιστάμενου ξύλινου πασσάλου οδικού φωτισμού στην οδό Αγ. Ελένης για 
την ασφαλή διακίνηση των οχημάτων.  

 
551.4 [08.03.01/10-08.03.01.008/6] Εκπαίδευση/Επιμόρφωση προσωπικού 

(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστική Επιτροπής ημερ. 
19/1/2015 είναι σχετική) 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση για τις ακόλουθες εκπαιδεύσεις 
προσωπικού: 
 Tίτλος και ημερ. Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Εκπαιδευόμενοι  Κόστος 

Εκπαίδευσης 

«Εσωτερικός Έλεγχος»-1/12/2014 Μ.Αναστασιάδης 
Ελένη Μιχαήλ 

€505,10 

«Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα 
Περιστατικά»-19/12/2014 

15 άτομα €383,78 

Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και 
Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή»-
18/12/2014 

12 άτομα €360,00 

«Ασφαλής πρόσβαση και εργασία σε ύψος με 
την χρήση σκαλών και ικριωμάτων σε τροχούς» 

4 άτομα 
Δημοτικού 
Θεάτρου 

€240,00 

«Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Συνεργείων 
Επαγγελματικών Εργασιών Εφαρμογής 
Βιοκτόνων για Υπεύθυνους Συνεργείων» 

Μ. Ξιναρή €312,00 

«Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Συνεργείων 
Επαγγελματικών Εργασιών Εφαρμογής 
Βιοκτόνων για Εξουσιοδοτημένους Χρήστες» 

Στέλιος Γιάγκου  
Ιωάννης 
Τρακοσιή 

€390,00 

«Εφαρμογή του Μηχανισμού της Αντίστροφης 
Χρέωσης όπως προνοείται από την ΦΠΑ 
Νομοθεσία (Ν.95(1)/2000-2014)»-31/10/2014 

Ελένη Μιχαήλ  
Αλεξία Όμπασιη 

€360,00 

«Πρόγραμμα Διοίκησης Προσωπικού» Χριστίνα Ζένιου €398,00 
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Θέματα αρμοδιότητας Τεχνικής Επιτροπής  
 

551.5 Το σημείωμα της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημ. 28/1/2015 κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο για ενημέρωση 

 

Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημερ. 21/1/2015 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
 
 

551.6 [1.01.01] Υλοποίηση προνοιών Προϋπολογισμού για το 2015 που 
αφορούν την Επιτροπή Αθλητισμού και Νεολαίας 
(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και 
Νεολαίας ημερ. 19/1/2015 είναι σχετική) 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
και αποφάσισε να εγκρίνει την διοργάνωση των ακόλουθων 
δραστηριοτήτων: 
 

 
 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Φεβρ/Μάρτιος Διαλέξεις με θέματα σχετικά με τον αθλητισμό και 
τη Νεολαία. 
 

Μάρτιος Διοργάνωση Τουρνουά Αντισφαίρισης   
 

Απρίλιος Διεξαγωγή Τουρνουά ποδοσφαίρου 
 

Μάιος Ποδηλατικός γύρος Στροβόλου 
 

Ιούνιος Βράβευση αρίστων μαθητών γυμνασίων και 
λυκείων Στροβόλου. 
 

Οκτώβριος Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων 
αφιερωμένων στην ανεξαρτησία της Κύπρου. 
 
Κυνήγι θυσαυρού 

Νοέμβριος Διοργάνωση Τελετής Βράβευσης Αθλητών και 
Σωματείων / Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων 
 

Απρίλιο-Οκτώβριο Προγράμματα μαζικής άθλησης σε συνεργασία με 
το γυμναστήριο ‘Κομανέτσι’ 
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551.7 [1.3.01]  Τουρνουά Αντισφαίρισης Δήμου Στροβόλου 
(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και 
Νεολαίας ημερ. 28/1/2015 είναι σχετική) 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
και αποφάσισε να εγκρίνει την διάθεση ποσού ύψους €1.700,00 το οποίο 
αφορά την αμοιβή του οργανωτή €1.300,00 και διάφορα άλλα έξοδα, όπως 
μπάλες, έπαθλα κ.λ.π. για την διεξαγωγή του τουρνουά αντισφαίρισης. 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής καθορίστηκε στο ποσό των €8,00/άτομο. 
 
 

551.8 [1.3.01] Κοπή βασιλόπιτας Ακαδημίας Ποδοσφαίρου 
(Η παρ. 5.1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και 
Νεολαίας ημερ. 28/1/2015 είναι σχετική) 
 
Η κοπή της βασιλόπιτας έγινε στο πλαίσιο της καθιερωμένης γιορτής της 
Ακαδημίας Ποδοσφαίρου στις 31/1/2015 στο Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 

Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
 
Τα σημειώματα των συνεδριών της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 12/11/2014 και 
21/11/2014 κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 
 

551.9 [11.16.3.1] Αίτημα του Συνδέσμου για άτομα με Αυτισμό Κύπρου για 
οικονομική ενίσχυση από έσοδα από εκδηλώσεις του Δήμου 
(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 12/11/2014 είναι σχετική) 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι δεν προγραμματίζονται 
οποιεσδήποτε εκδηλώσεις με έσοδα για οικονομική ενίσχυση του 
συνδέσμου, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα. 
 
 

551.10  [14.2.01.4] Εορτασμός Θεοφανείων 
(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 12/11/2014 είναι σχετική) 
 
Ο εορτασμός των Θεοφανείων έγινε στις 6/1/2015 στο Πάρκο 
Ακροπόλεως. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 

 
551.11 [6.33.01.7] Λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

 
Στον Αναθεωρημένο Προϋπολογισμό του 2014 περιλήφθηκε πρόνοια για κάλυψη των αναγκών 
λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης τα απογεύματα της Παρασκευής και τα πρωινά του 
Σαββάτου. 
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Το πρόγραμμα αυτό τέθηκε σε εφαρμογή πάνω σε δοκιμαστική βάση από τον Αύγουστο του 2014 
μέχρι το Νοέμβριο του 2014.  Για το σκοπό αυτό καταβλήθηκε το συνολικό ποσό των €1.225,00 
για  την πληρωμή του προσωπικού που εργάστηκε και πέραν του ωραρίου του.  Συνεχίστηκε και 
κατά τους μήνες Δεκέμβριο του 2014 και Ιανουάριο του 2015 και το ύψος της δαπάνης που 
απαιτείται για την πληρωμή του προσωπικού που εργάστηκε κατά τους μήνες αυτούς ανέρχεται 
στο ποσό των €750,00. 
 
Σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει: 
 

 α)  τη διάθεση δαπάνης ύψους €750,00 για τη πληρωμή του προσωπικού που εργάστηκε  
κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2014 και Ιανουάριο 2015. 

 
 β)  τη συνέχιση του προγράμματος καθόλη τη διάρκεια του έτους 2015 και τη συμπερίληψη 

σχετικής πρόνοιας ποσού € 4.200,00 στους αναθεωρημένους προϋπολογισμούς του 
2015. 

 
 
551.12 [13.7.01] Καταστροφή άχρηστου εξοπλισμού 

 
Ο ακόλουθος εξοπλισμός έχει επιθεωρηθεί και έχει διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η 
επιδιόρθωση του . 

 

Περιγραφή Υλικών και 
εξαρτημάτων 

Αρ. Εγγρ. Οχήματος 

Μαρκούτσια KWM732 KWM732 

Caliper KHR805 

Ηλεκτρική εγκατάσταση HKY769 

Πόμπα AD BLUE KQC110 

Μηχανή Τεκάλεμιτ S/N Μ 368 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την καταστροφή του πιο πάνω εξοπλισμού. 
 
 
551.13 [13.20.268/2] Αίτηση με αρ. Κ27/2012 μεταξύ Δήμου Στροβόλου και εταιρείας 

Cavespark Ltd για αύξηση του ενοικίου για χρήση και εκμετάλλευση του 
καφεστιατορίου στο πάρκο Ακρόπολης 

 
Σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι: 
 

(α) σε συνάντηση που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 26/1/2015 ο δικηγόρος της 
εταιρείας Cavespark Ltd πρότεινε εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης δηλώνοντας 
ταυτόχρονα ότι δεν τίθεται θέμα αύξησης του ενοικίου για χρήση και εκμετάλλευση του 
καφεστιατορίου λόγω της οικονομικής κρίσης 

 
(β) σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης που έχει ζητήσει το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων 

Λευκωσίας από τον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό Λευκωσίας διαφαίνεται ότι το 
ήδη καταβαλλόμενο ενοίκιο είναι ψηλότερο από τον μέσο όρο των ενοικίων για 
παρόμοια υποστατικά 
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(γ) ο νομικός Σύμβουλος του Δήμου εξέφρασε την άποψη ότι λόγω της οικονομικής 
κρίσης οι  πιθανότητες επιτυχίας της αίτησης του Δήμου για αύξηση του ενοικίου είναι 
μηδαμινές, 

 
αποφάσισε να αποσύρει την αίτηση. 
 
Περαιτέρω αποφάσισε : 
 

(α) εξουσιοδοτήσει την Υπηρεσία να διαπραγματευτεί με τον ενοικιαστή του 
καφεστιατορίου σε ότι αφορά τη παραχώρηση άδειας χρήσης του κυλικείου στο χώρο 
των σπηλιών του Πάρκου.  

 
(β) το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης να τεθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου για 

έγκριση. 
 

 
551.14 [3.4.02/12]  Αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών 

ποτών 
(Η απόφαση της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 540.8 ημερ. 28/4/2014, είναι 
σχετική). 
 
Το θέμα της έκδοσης αδειών πώλησης οινοπνευματωδών απασχόλησε σε έκταση το Δημοτικό 
Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερ. 28/4/2014. 
 
Στα πλαίσια της πιο πάνω απόφασης του το Συμβούλιο μελέτησε και ενέκρινε την 
έκδοση/ανανέωση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών για το υποστατικό όπως 
περιγράφεται στο πίνακα που ακολουθεί. 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

1. Θωμάς Σουτζιής 
Περίπτερο «Το Περίπτερο μας» 

Πειραιώς 22Α , 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

  
 

551.15 [15.29.01/11] Διορισμός Διαχειριστικής Επιτροπής Ταμείου Συντάξεων και 
Φιλοδωρημάτων 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αριθμό 539.27/8/4/2014 απόφαση του διόρισε τα ακόλουθα 
πρόσωπα ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων: 
 
1. Δημήτρης Τσίγκης 
2. Ανδρούλα Αντωνίου 
3. Μιχάλης Δαμιανός 
4. Μιχάλης Αναστασιάδης 
5. Ελένη Μιχαήλ 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 7(1) των Περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Δημοτικών Κανονισμών 
2013 του Δήμου Λευκωσίας, όπως αυτοί υιοθετήθηκαν από το Δήμο Στροβόλου και βρίσκονται 
στο τελικό στάδιο έγκρισης τους από το Υπουργικό Συμβούλιο, το Ταμείο διοικείται από εννιαμελή 
Διαχειριστική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από 7 μέλη που θα διορίζονται από το Δήμο και 2 
μέλη που θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου. 
 
Το Συμβούλιο με βάση τον πιο πάνω κανονισμό αποφάσισε να διορίσει  πρόσθετα και τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου τους κκ. Αντώνη Μηχανικό και Ιωάννη Κληρίδη ως μέλη της Διαχειριστικής 
Επιτροπής του Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων.  
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551.16 [4.03.03.247] Αίτημα του Σωματείου Ομόνοια Άσσιας για τη διαμόρφωση του 
χώρου πρασίνου παρά την οδό Ασπασίας και τη μετονομασία του σε Πάρκο 
Πεσόντων και Αγνοουμένων Άσσιας 

 
Το αίτημα αφορά παραχώρηση άδειας στο Σωματείο Ομόνοια Άσσιας για διαμόρφωση του χώρου 
πρασίνου με αρ. τεμαχίου 307 Φ/Σχ 1-2330-3890.  Στη σχετική επιστολή του το σωματείο δηλώνει 
ότι προτίθεται να αναλάβει την τοπιοτέχνιση, εξωραϊσμό, φροντίδα και συντήρηση του χώρου και 
στη συνέχεια ο χώρος να μετονομαστεί σε Πάρκο Πεσόντων και Αγνοουμένων Άσσιας. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την χορήγηση της αιτούμενης άδειας για διαμόρφωση του 
χώρου πρασίνου σύμφωνα με σχέδιο που θα εγκριθεί από το Δήμο και τις επιτόπου υποδείξεις 
του Τμήματος Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης του Δήμου. 
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα για μετονομασία του Πάρκου σε 
«Πάρκο Πεσόντων και Αγνοουμένων Άσσιας» για το λόγο ότι γειτνιάζει με ήδη διαμορφωμένο 
πάρκο που φέρει το όνομα «Πάρκο Αγνοουμένων». 

 
551.17 [17.1.3.4/2] Συναυλία «Όνειρο είναι» 

 
Με επιστολή του ημερ. 10/12/2014 ο κ. Μάριος Ιωάννου (πιανίστας, εκπαιδευτικός) ζητά την 
δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου, του πιάνου καθώς και όλης της οπτικοακουστικής 
και σκηνικής υποδομής του Θεάτρου για την από κοινού διοργάνωση συναυλίας με τίτλο  «Όνειρο 
είναι» στις 29 Μαρτίου 2015.  Αντίγραφο της επιστολής του κ. Μ. Ιωάννου διαβιβάστηκε στο 
Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι μέρος από τα καθαρά έσοδα της συναυλίας θα διατεθεί για 
την οικονομική στήριξη άπορων μαθητών των Σχολείων (Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης) που 
βρίσκονται στα όρια του Δήμου, αποφάσισε να εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση του Θεάτρου για 
την διοργάνωση της συναυλίας για την οποία ο Δήμος θα παρουσιάζεται ως υποστηρικτής.  Οι 
διοργανωτές θα καταβάλουν τον Φόρο Θεάματος. 
 
551.18 [6.33.7.1] Εκδήλωση Γυμνασίου Κωνσταντινουπόλεως με τίτλο «Εις γην εναλίαν 

Κύπρον» 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου έναντι του 
ενοικίου με το ποσό των €500,00 για την πραγματοποίηση της πιο πάνω εκδήλωσης.  
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