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Πρακτικά 556ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στροβόλου που έγινε 
στα γραφεία του Δήμου στις 26/5/15 και ώρα 6.00μμ – 6.30μμ 
 
Αρ Συνεδρίας:  7/2015 
 
 
 
Παρόντες: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
κ.  Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχος  
 
κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης Ανδρέας Μαϊμάρης  
 Σταύρος Γερολατσίτης Φρόσω Γεωργιάδου  
 Ανδρούλα Αντωνίου Μάριος Χατζηβασιλείου  
 Μαρία Πασχάλη Αντώνης Μηχανικός Μέλη 
 Θωμάς Βασιλείου Φάνος Κουρουφέξης Δημοτικού 
 Σταύρος Σταυρινίδης Ιωάννης Κληρίδης Συμβουλίου 
 Μιχάλης Δαμιανός Σωτήρης Λουκαΐδης        
 Μιχαήλ Ιερείδης Έλλη Σολομωνίδου        
 Στέλλα Σουρμελή Παναγιώτης Μανώλη  
 Μάρκος Κληρίδης   
    
Απόντες: 
 
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Δημήτρης Τσίγκης       Μέλη 
 Γεώργιος Αναστασίου Γεώργιος Χρυσάνθου       Δημοτικού 
 Στέλιος Γεωργίου Κώστας Σωφρονίου       Συμβουλίου 
 

        
Παρευρισκόμενος:  κ. Γιώργος Χριστοδούλου, Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
 
Δικαιολόγηση απουσιών: Η απουσία του κ. Στ. Γεωργίου δικαιολογήθηκε.  
 
 
556.1 [13.25.08.01/7]  Αίτημα Αθλητικών Σωματείων (ΑΠΟΕΛ, ΟΜΟΝΟΙΑ και 

ΑΠΟΛΛΩΝ) για περαιτέρω μείωση του τέλους θεάματος για τους 
ποδοσφαιρικούς αγώνες που διεξάγονται στο ΓΣΠ  

 
(Η παρ. 549.7 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 26/11/14 είναι 
σχετική).  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση του με αρ. 549.7 ημερ. 26/11/2014 αποφάσισε να 
εγκρίνει μείωση του συντελεστή του τέλους θεάματος για ποδοσφαιρικούς αγώνες που 
διεξάγονται στο στάδιο του ΓΣΠ, τοπικού πρωταθλήματος και κυπέλου, όπου υποχρέωση 
καταβολής του έχει ο ΚΟΑ και για Ευρωπαϊκούς αγώνες, όπου υποχρέωση καταβολής του 
έχουν τα αθλητικά σωματεία, από 10% σε 5%.  
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Τα πιο πάνω αθλητικά σωματεία με επιστολές τους ημερ. 21/1/2015 και 9/3/2015 ζήτησαν τα 
ακόλουθα: 
 
- περαιτέρω μείωση του τέλους θεάματος για ποδοσφαιρικούς αγώνες τοπικού 

πρωταθλήματος και κυπέλου που διεξάγονται στο ΓΣΠ από 5% σε 3% 
 

- μηδενικό συντελεστή τέλους θεάματος για τους Ευρωπαϊκούς αγώνες που διεξάγονται 
στο ΓΣΠ 

 
- αναδρομική ισχύ των πιο πάνω από 1/7/2014 

 
- ότι τα πιο πάνω θα είναι οριστικά και αμετάκλητα και θα δεσμεύουν όλα τα μελλοντικά 

Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου Στροβόλου.  
 

Επίσης σε ένδειξη καλής πίστης ανέφεραν ότι θα κατέβαλαν αμέσως το ποσό που αντιστοιχεί 
στο 3% των εισπράξεων αφαιρουμένου του ΦΠΑ για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες τοπικού 
πρωταθλήματος και κυπέλου, το οποίο ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουν πράξει.  
 
Για τη συζήτηση του θέματος διαβιβάστηκαν στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη, τα 
ακόλουθα: 
 
(α) αντίγραφα των πιο πάνω επιστολών των Αθλητικών Σωματείων 
(β) σημείωμα/έκθεση της Υπηρεσίας με ημερομηνία 10/3/2015 αναφορικά με τις 

οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει ο Δήμος σε περίπτωση μείωσης του τέλους 
θεάματος 

(γ) γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου σε σχέση με την αναδρομικότητα της 
οποιασδήποτε απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία έχει ληφθεί ή θα ληφθεί 
για μείωση του τέλους θεάματος και η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν 
μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αναδρομικότητα στη μείωση του τέλους θεάματος.  

 
 
Το Συμβούλιο ύστερα από σχετική συζήτηση αποφάσισε: 
 
(α) ομόφωνα να απορρίψει: 
 

(i) το αίτημα των σωματείων για περαιτέρω μείωση του τέλους θεάματος για τους 
ποδοσφαιρικούς αγώνες τοπικού πρωταθλήματος και κυπέλου που 
διεξάγονται στο ΓΣΠ από 5% σε 3% 

(ii) το αίτημα των σωματείων για αναδρομική ισχύ από 1/7/2014 οποιασδήποτε 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία έχει ληφθεί ή θα ληφθεί για 
μείωση του τέλους θεάματος 

(iii) την απαίτηση των σωματείων ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που 
θα ληφθεί θα είναι οριστική και αμετάκλητη και ότι θα δεσμεύει όλα τα 
μελλοντικά Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου Στροβόλου.  

 
(β) κατά πλειοψηφία να απορρίψει το αίτημα των σωματείων για μηδενικό συντελεστή 

τέλους θεάματος για τους ευρωπαϊκούς αγώνες που διεξάγονται στο ΓΣΠ. 
 

Πρόταση της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ για ικανοποίηση του πιο πάνω αιτήματος 
η οποία υποστηρίχτηκε και από τους κ.κ. Α. Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχο και τα 
μέλη, Μ. Κληρίδη και Μ. Χατζηβασιλείου δεν έγινε αποδεκτή από το Συμβούλιο.  

 



3 

 
Πρακτικά της 556

ης
  συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 26/5/2015 

 
 

Κατά τη συζήτηση του θέματος ο κ. Σ. Λουκαϊδης κατάθεσε έγγραφο με τις θέσεις της 
Δημοτικής Ομάδας της ΕΔΕΚ επί του θέματος, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται ως 
παράρτημα “A” στα πρακτικά.  
 
 
 
 
 
Δήμαρχος  
 
 
Κοιν: Γενικό Ελεγκτή 
 της Δημοκρατίας 
 
 
ΚΠ"Γ/ΕιρΠ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α” 
 

 



5 

 
Πρακτικά της 556

ης
  συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 26/5/2015 

 
 

 



6 

 
Πρακτικά της 556

ης
  συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 26/5/2015 

 
 

 


