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Πρακτικά 553ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 16/3/2015 

 

 
 
 
Πρακτικά 553ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του Δήμου στις 16/3/2015 από τις 07:15 μ.μ. – 08:45 μ.μ. 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 4/2015 
 
Παρόντες: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
κ.  Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχος  
     
κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης Στέλλα Σουρμελή  
 Ανδρούλα Αντωνίου Μάρκος Κληρίδης  
 Μαρία Πασχάλη Ανδρέας Μαϊμάρης  
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Δημήτρης Τσίγκης Μέλη 
 Θωμάς Βασιλείου Μάριος Χατζηβασιλείου Δημοτικού 
 Στέλιος Γεωργίου Φάνος Κουρουφέξης Συμβουλίου 
 Σταύρος Σταυρινίδης Ιωάννης Κληρίδης        
 Μιχάλης Δαμιανός Παναγιώτης Μανώλη        
 Μιχαήλ Ιερείδης   
    
    
    
    
 
 
Απόντες: 
 
κ.κ. Σταύρος Γερολατσίτης Γεώργιος Χρυσάνθου  
 Γεώργιος Αναστασίου Σωτήρης Λουκαΐδης Μέλη 
 Φρόσω Γεωργιάδου Έλλη Σολομωνίδου Δημοτικού 
 Αντώνης Μηχανικός Κώστας Σωφρονίου  Συμβουλίου 
    

                                     
         

Παρευρισκόμενος:  κ. Γιώργος Χριστοδούλου, Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
 
 
Δικαιολόγηση απουσιών: Η απουσία του κ. Α. Μηχανικού δικαιολογήθηκε.   
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533.1 [13.25.08.01/5]  Επιστολή από μέλη του προσωπικού προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

σε σχέση με το αίτημα των σωματείων ΑΠΟΕΛ και ΟΜΟΝΟΙΑ για μείωση του 
φόρου θεάματος 

 
Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι σκοπός της σημερινής συνάντησης είναι η εξέταση του θέματος που έχει 
προκύψει από την επιστολή που εστάληκε από μεγάλη μερίδα του προσωπικού προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο σε σχέση με το αίτημα των σωματείων για μείωση του φόρου θεάματος και 
κοινοποιήθηκε στις συντεχνίες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.  Διευκρίνισε πως όταν ο ίδιος 
παρέλαβε την επιστολή αυτή είχε ήδη διαβιβαστεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις 
συντεχνίες και γι΄αυτό δεν μπόρεσε να σταματήσει το γεγονός αφού προσωπικά ο ίδιος 
διαφωνούσε με τη δημοσιοποίηση του θέματος πριν ακόμα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
ενημερωθούν για το περιεχόμενο της επιστολής. 
 
Στην επιστολή του το προσωπικό αναφέρει ότι παρόλο που αναγνωρίζει το δικαίωμα του 
Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίζει για θέματα πολιτικής εντούτοις εκφράζει την έντονη 
αντίθεση και αντίδραση του στη πρόθεση του Δημοτικού Συμβουλίου να εξετάσει το αίτημα των 
σωματείων για περαιτέρω μείωση του φόρου θεάματος.  Στην επιστολή σημειώνεται επίσης ότι το 
προσωπικό αναμένει ότι θα γίνουν δεύτερες σκέψεις μακριά από οποιεσδήποτε συμπάθειες και 
φιλικές σχέσεις.  Αντίγραφο της επιστολής του προσωπικού καθώς και αντίγραφα των επιστολών 
με τις θέσεις των συντεχνιών επί του θέματος κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο με την ημερήσια 
διάταξη. 
 
Το Συμβούλιο στην πλειονότητα του εξέφρασε δυσαρέσκεια και αγανάκτηση αλλά και θυμό για την 
πρωτόγνωρη, απαράδεκτη, εκβιαστική και εκτός λογικής, όπως την χαρακτήρισε, ενέργεια  του 
προσωπικού.  Μέγιστη προσβολή και ύβρη χαρακτήρισε επίσης την προσπάθεια να αποδοθεί στο 
Δημοτικό Συμβούλιο πρόθεση για εξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων.  Κατέταξε την ενέργεια του 
προσωπικού έξω από τα πλαίσια των εργατικών θέσμιων αλλά και εκτός των πλαισίων της 
νομοθεσίας, η οποία, όπως αναφέρθηκε, αγγίζει τα όρια του πειθαρχικού παραπτώματος και δεν 
πρέπει να περάσει απαρατήρητη.  Περαιτέρω το Συμβούλιο υπεραμύνθηκε του δικαιώματος να 
αποφασίζει για τον χειρισμό των δημοτικών υποθέσεων και να καθορίζει πολιτική για τέτοιου 
είδους ζητήματα. Τέλος σε ότι αφορά τις θέσεις των συντεχνιών αναφέρθηκε ότι με την στάση και 
τη συμπεριφορά τους οι συντεχνίες υποθάλπουν την ομαλή λειτουργία του Δήμου. 
 
Ο κ. Π. Μανώλη διαφώνησε με τις θέσεις που διατυπώθηκαν πιο πάνω σε σχέση με την ενέργεια 
του προσωπικού και εξέφρασε την απογοήτευση του για τη στάση των συναδέλφων του.  Οι 
υπάλληλοι του Δήμου, πρόσθεσε, είναι και δημότες του Στροβόλου και έχουν κάθε δικαίωμα να 
γνωρίζουν τι γίνεται μέσα στη κλειστή αίθουσα του Συμβουλίου.  Για το λόγο αυτό εισηγήθηκε 
όπως οι συνεδρίες του Συμβουλίου μεταδίδονται απ΄ευθείας  μέσω του διαδικτύου.  Δεν είναι 
δυνατό, κατέληξε, να καταδικάζεται το προσωπικό γιατί έστειλε μια επιστολή με την οποία 
εξέφρασε την διαφωνία του στην τροχιοδρομημένη διαδικασία μείωσης του φόρου θεάματος η 
οποία αντιστοιχεί με απώλεια πολλών χιλιάδων εσόδων του Δήμου. 
 
Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας αριθμός μελών υποστήριξε την 
προώθηση ανακοίνωσης  στο τύπο στην οποία το Δημοτικό Συμβούλιο να τοποθετείται σε δύο 
βασικά ζητήματα ήτοι: 
 

(α)  ότι την πολιτική για τα ζητήματα αυτά την καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο με γνώμονα 
πάντοτε το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών και ότι το δικαίωμα έκφρασης 
άποψης πρέπει να περιορίζεται εντός των σωστών διαδικαστικών πλαισίων 

 
(β) ότι η τοποθέτηση επί ενός σοβαρού, όπως συμβαίνει στην προκείμενη περίπτωση, 

ζητήματος δεν μπορεί να βασίζεται σε φημολογίες ή και παραπληροφόρηση.   
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Περαιτέρω διατυπώθηκε η άποψη ότι το θέμα δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο και ότι το 
Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να προχωρήσει στη περαιτέρω διερεύνηση του.  Επίσης ακούστηκε 
και ο προβληματισμός ότι πιθανόν η ενέργεια του προσωπικού να εμπίπτει εντός των πλαισίων 
των δημοκρατικών του δικαιωμάτων γι΄αυτό έγινε εισήγηση να ζητηθεί η άποψη του Νομικού 
Συμβούλου του Δήμου προτού το Δημοτικό Συμβούλιο προχωρήσει στη διενέργεια οποιασδήποτε 
διοικητικής έρευνας. 
 
Το Συμβούλιο μετά το πέρας της συζήτησης με ψήφους 14 υπέρ, 4 εναντίον και μία αποχή, 
αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση ανακοίνωσης στην οποία να καθίσταται σαφές ότι τα 
θέματα πολιτικής καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου 
και των δημοτών του και ότι τα δημοσιεύματα στο τύπο βασίστηκαν σε φημολογίες ή και 
παραπληροφόρηση. 
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο και τον Αν. Δημοτικό 
Γραμματέα να διερευνήσουν και να θέσουν ενώπιον του σχετική έκθεση με το αποτέλεσμα που θα 
προκύψει από την διερεύνηση του θέματος.  
 
 
 
 
 
 
 
Δήμαρχος 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
          της Δημοκρατίας 
 
 
 
ΚΠ’’Γ/ΕΠαπ 


