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Πρακτικά 558ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 30/6/2015 

 

 
 
Πρακτικά 558ης συνεδρίας του Συμβουλίου Προσφορών του Δήμου Στροβόλου που έγινε στα 
γραφεία του Δήμου στις 30/6/2015 από τις 6.00μμ-7.30μμ 
 
 
Αρ Συνεδρίας:  9/2015 
 
Παρόντες: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
κ.  Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχος  
 
κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης Στέλλα Σουρμελή  
 Σταύρος Γερολατσίτης Ανδρέας Μαϊμάρης  
 Ανδρούλα Αντωνίου Φρόσω Γεωργιάδου  
 Μαρία Πασχάλη Δημήτρης Τσίγκης       Μέλη 
 Θωμάς Βασιλείου Φάνος Κουρουφέξης       Δημοτικού 
 Στέλιος Γεωργίου Ιωάννης Κληρίδης       Συμβουλίου 
 Σταύρος Σταυρινίδης Σωτήρης Λουκαΐδης  
 Μιχάλης Δαμιανός Έλλη Σολομωνίδου  
 Μιχαήλ Ιερείδης Παναγιώτης Μανώλη  
    
Απόντες: 
 
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Αντώνης Μηχανικός       Μέλη 
 Γεώργιος Αναστασίου Γεώργιος Χρυσάνθου       Δημοτικού 
 Μάρκος Κληρίδης Κώστας Σωφρονίου       Συμβουλίου 
 Μάριος Χατζηβασιλείου   
 

        
Παρευρισκόμενος:  κ. Γιώργος Χριστοδούλου, Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
 
Δικαιολόγηση απουσιών:  H απουσία του κ. Α. Μηχανικού δικαιολογήθηκε. 
 
 

 
558.1 Ο κ. Γ. Χριστοδούλου με την ευκαιρία συμπλήρωσης της εννιάμηνης περιόδου 
αναπλήρωσης της θέσης του Δημοτικού Γραμματέα, ευχαρίστησε το Δημοτικό Συμβούλιο για την 
ευκαιρία που του έδωσε και την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπο του να τον διορίσει σ΄ αυτή 
τη θέση.  Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε στο Δήμαρχο και στον Αντιδήμαρχο για την πολύτιμη, 
όπως την χαρακτήρισε, βοήθεια και στήριξη που είχε στο έργο του.  Αποκόμισε χρήσιμες 
εμπειρίες, είπε, και του εδόθη η ευκαιρία να ασχοληθεί με το σύνολο του φάσματος των εργασιών 
του Δήμου.  Συνεργάστηκε πολύ καλά με τους Προϊστάμενους των Τμημάτων και το προσωπικό 
και κατέβαλε κάθε προσπάθεια με ευσυνειδησία για επίτευξη των στόχων του Δήμου όπως το 
απαιτούν οι ευθύνες της θέσης.  Δήλωσε τέλος ότι τα καθήκοντα της θέσης του ως Προϊστάμενος 
του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού τον βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό να αντεπεξέλθει σε 
αυτή την χρήσιμη και ευχάριστη, όπως την χαρακτήρισε, πορεία.  
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Ευχαριστίες για την αγαστή και συνάμα αποδοτική, όπως χαρακτηρίστηκε, συνεργασία τους με τον 
κ. Γ. Χριστοδούλου εξέφρασαν ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.  Μεθοδικό, 
εργατικό, ακόμα και εργασιομανή έχει χαρακτηρίσει τον κ. Γ. Χριστοδούλου η ομάδα του 
γραμματειακού προσωπικού που είχε άμεση επαφή και σχέση και υποστήριζε το γραφείο του την 
υπό αναφορά περίοδο.  Τους χαρακτηρισμούς αυτούς μετέφερε στο Συμβούλιο ο Δήμαρχος στο 
πλαίσιο της δικής του παρέμβασης.  
 

 
558.2 Επικύρωση πρακτικών 
 
Τα πρακτικά της 554ης, 555ης και 556ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 
7/4/2015, 12/5/2015 και 26/5/2015 αντίστοιχα αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 
 
Απορρέοντα από τα πρακτικά της 554ης, 555ης και 556ης συνεδρίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου ημερ. 7/4/15 , 12/5/15 και 26/5/15 αντίστοιχα 
 
 
 558.2.1 [15.20.16.4]  Διάθεση αναδρομικών απολαβών στο εργατικό 

προσωπικό 
 

   (Η παρ. 554.16 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
ημερ. 7/4/15 είναι σχετική).  

 
   Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι: 
 
  (α) έχουν καταβληθεί στο εργατικό προσωπικό οι απολαβές για τα έτη 

2007 έως   2011 
 
  (β) στα πλαίσια των προϋπολογισμών και ανάλογα με τις οικονομικές 

δυνατότητες του Δήμου θα καταβληθούν και οι υπόλοιπες απολαβές 
 
  (γ)   επρόκειτο για ιδιαίτερα πολύπλοκη εργασία η διεκπεραίωση της 

οποίας έγινε κατορθωτή με την πολύτιμη βοήθεια του κ. Κ. Ιωάννου, 
Λογιστικού Λειτουργού του Δήμου, ο οποίος εργάστηκε και πέραν του 
κανονικού ωραρίου προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή των 
αναδρομικών στα χρονικά πλαίσια που καθορίστηκαν 

 
  (δ) για την πιο πάνω προσφορά ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας έχει 

απευθύνει στον κ. Κ. Ιωάννου σχετική ευχαριστήρια επιστολή.  
 

  Τις ευχαριστίες τους προς τον κ. Κ. Ιωάννου εξέφρασαν ο Δήμαρχος και το 
Δημοτικό Συμβούλιο.  

 
 
 558.2.2 [3.4.02/12]  ΄Εκδοση αδειών πώλησης οινοπνευματωδών ποτών  
 

  (Η παρ. 554.17 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
ημερ. 7/4/15 είναι σχετική).  

  
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι έχουν υποβληθεί 122 αιτήσεις για έκδοση 
αδειών πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.  Εκδόθηκαν 56 άδειες, 
απορρίφθηκαν 38 αιτήσεις και εκκρεμούν άλλες 28 αιτήσεις.  
 
Σχετικός κατάλογος ο οποίος ετοιμάζεται θα υποβληθεί για ενημέρωση του 
Συμβουλίου σε προσεχή του συνεδρία.  
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558.2.3 [9.14.1/5]  Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς  
 

  (Η παρ. 554.26 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
ημερ. 7/4/15 είναι σχετική).  

 
  (α) η Υπηρεσία έχει προχωρήσει στους απαραίτητους 

σχεδιασμούς/ενέργειες για την καλύτερη λειτουργία της Λαϊκής 
Αγοράς  

 
  (β) διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος των προϊόντων που διατίθενται 

στη Λαϊκή Αγορά 
 
  (γ) για τη βελτίωση της επικοινωνίας του προσωπικού που απασχολείται 

στο χώρο διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς έγιναν οι απαραίτητες 
συστάσεις στο προσωπικό που εμπλέκεται.  

 
 
 558.2.4 [19.08.001]  Ανανέωση απαγορευτικού διατάγματος διακίνησης 

σκύλων σε πάρκα του Δήμου 
 
  (Η παρ. 555.10 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 

ημερ. 12/5/15 είναι σχετική).  
 
  Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι το πιο πάνω διάταγμα δημοσιεύτηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 26 Ιουνίου 2015. 
 
 
558.2.5 [13.25.08.01/7]  Αίτημα Σωματείων (ΑΠΟΕΛ, ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝ) 

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

 
  (Η παρ. 556.1 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 

ημερ. 26/5/15 είναι σχετική).  
 
  Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι έχει σταλεί επιστολή στο Νομικό Σύμβουλο 

για λήψη μέτρων σε ότι αφορά το σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ.  
 
 

558.3 [4.3.09] Φύτευση δένδρων επί δημοσίων πεζοδρομίων  
 
(Οι παρ. 254.1 και 386.15 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 28/4/98 
και 9/11/2004 είναι σχετικές).  
 
Η φύτευση δέντρων επί των δημοσίων πεζοδρομίων περιλαμβανομένης και της αφαίρεσης δέντρων 
διέπεται από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 386.15 / 9.11.2004. 
 
Ο κ. Π. Μανώλη με αφορμή την εκρίζωση ορισμένων δέντρων από δημόσια πεζοδρόμια χωρίς, κατά 
την άποψη του, ιδιαίτερο λόγο πρότεινε την επαναφορά προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου, με αρ. 254.1 / 28.4.98, η οποία επιτρέπει,  κάτω από προϋποθέσεις, τη φύτευση 
δέντρων επί των πεζοδρομίων από το κοινό. Περαιτέρω εισηγήθηκε όπως πριν την αφαίρεση 
δέντρων από τα πεζοδρόμια, ενημερώνεται σχετικά η Επιτροπή Περιβάλλοντος και σε περίπτωση 
διχογνωμίας για την αφαίρεση ή μή ενός δέντρου τον τελικό λόγο να τον έχει το Δημοτικό Συμβούλιο.  
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Το Συμβούλιο ύστερα από σχετική συζήτηση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να απορρίψει την 
πρόταση.  Περαιτέρω αποφάσισε να επαναβεβαιώσει την επί του θέματος απόφαση του με αρ. 
386.15 / 9.11.2004 τονίζοντας ότι: 
 
(α)  η αφαίρεση δέντρων θα γίνεται με φειδώ και νοουμένου ότι αυτό αιτιολογείται πλήρως.  Επίσης 

θα εξασφαλίζεται η αναγκαία άδεια από το Τμήμα Δασών όπου αυτό απαιτείται 
 
(β)   αιτήσεις δημοτών για δεντροφυτεύσεις σε πεζοδρόμια θα εξετάζονται από την Υπηρεσία και 

στις περιπτώσεις που αυτό αιτιολογείται η δεντροφύτευση θα διενεργείται αποκλειστικά από το 
Δήμο.  

 
Ο κ. Π. Μανώλη διαφώνησε με την απόφαση του Συμβουλίου και η διαφωνία του ζήτησε να 
περιληφθεί στα πρακτικά.  
 
Στο σημείο αυτό εισήλθε στην αίθουσα ο κ. Μ. Ιερείδης.  
 
 
558.4 [2.1.02/2-12.2.004.075]  Οφειλές του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

προς το Δήμο που αφορούν έργα για βελτίωση οδών σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του Άρθρου 17 του Νόμου, Κεφ 96/Προσφυγή με αρ 669/2011 μεταξύ Συμβουλίου 
Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και Δήμου Στροβόλου 

 
(Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 514.25 ημερ. 24/4/2012 είναι σχετική).  
 
Με βάση την πιο πάνω απόφαση, ο Δήμος έχει εγείρει πολιτική αγωγή εναντίον του ΣΥΛ για το 
ποσό της οφειλής του, ύψους €616.273,72.    
 
Το ΣΥΛ καταχώρησε την προσφυγή με αρ. 669/2011, η οποία στη συνέχεια αποσύρθηκε. 
 
Το Συμβούλιο έχοντας υπόψη την υπέρμετρη καθυστέρηση που παρατηρείται στην εκδίκαση 
δικαστηριακών υποθέσεων, και ενόψει του γεγονότος ότι πολύ πιθανόν το ΣΥΛ, στα πλαίσια της 
μεταρρύθμισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, να μετασχηματιστεί σε ένα νέο πρωτοβάθμιο όργανο 
που θα διέπεται από νέα νομοθεσία, υιοθέτησε εισήγηση της Υπηρεσίας και αποφάσισε όπως 
εξεταστεί η δυνατότητα της απεμπλοκής από οποιαδήποτε δικαστική διαμάχη των δύο δημόσιων 
Οργανισμών, Δήμου και ΣΥΛ, με την εξώδικη διευθέτηση του θέματος και νοουμένου ότι η όλη 
διαδικασία θα εγκριθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Για το σκοπό αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον κ Δήμαρχο, ο οποίος είχε μια 
πρώτη, σχετικά με το θέμα, επαφή με τον Πρόεδρο και Διευθυντή του ΣΥΛ, να συνεχίσει τις 
επαφές και να επιδιώξει οικονομικό διακανονισμό για την πληρωμή προς το Δήμο μέρους της 
συνολικής οφειλής προς πλήρη εξόφληση με γνώμονα το συμφέρον των δύο Οργανισμών και των 
δημοτών του Δήμου.   
 
Το αποτέλεσμα που θα προκύψει να τεθεί για έγκριση από τα δύο Συμβούλια των αντίστοιχων 
Οργανισμών. 
 
 
 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 18/5/2015 κοινοποιήθηκε 
στο Συμβούλιο. 
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 558.5  [14.3.17]  Εκδήλωση Λαογραφικού Ομίλου στις 19/5/2015 
 

 (Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 18/5/2015 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει τη διάθεση ποσού ύψους €800,00 για τη συμμετοχή 
του μουσικού σχήματος του κ. Α. Αντωνίου στην εκδήλωση.  
 
 

558.6  [13.20.556-14.3.07]  Επιστολή από κ. Χρ. Τσεκούρα, με θέμα την αμοιβή 
που λαμβάνει ως εκπαιδευτής του Φωτογραφικού Ομίλου Δήμου 
Στροβόλου 

 
(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 18/5/2015 είναι σχετική). 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση του με αρ. 555.5 / 12.5.15 
αποφάσισε μεταξύ άλλων να μειώσει το ύψος της πρόνοιας του 
Προϋπολογισμού που αφορά την αμοιβή του συντονιστή του Φωτογραφικού 
Ομίλου του Δήμου από €4.500,00 σε €3.375,00.  
 
Υπηρεσίες εκπαιδευτή στον Φωτογραφικό ΄Ομιλο παρέχονται από τον κ. Χρ. 
Τσεκούρα κατόπιν κατακύρωσης της προσφοράς του έναντι του ποσού των 
€30,00 ανά ώρα.  
 
Ο κ. Χρ. Τσεκούρας με επιστολή του ημερ. 7/5/15 πληροφόρησε το Δήμο ότι 
ενόψει των μειώσεων που έχουν επέλθει και τα έξοδα στα οποία ο ίδιος 
προβαίνει για τη διεξαγωγή των μαθημάτων θα του είναι ασύμφορο να 
συνεχίσει να διδάσκει στο Φωτογραφικό ΄Ομιλο.  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε: 
 
(α) Ότι δεν είναι δυνατή η καταβολή οποιουδήποτε επιπρόσθετου ποσύ 

στον κ. Χρ. Τσεκούρα, πέραν της ωριαίας αμοιβής του σύμφωνα με 
την τρέχουσα προσφορά.  

 
(β) Να καλέσει τον κ. Χρ. Τσεκούρα να δηλώσει γραπτώς κατά πόσο θα 

συνεχίσει να διδάσκει ή όχι στον ΄Ομιλο.  
 
(γ) Η ίδια πολιτική/πρακτική χωρίς εξαίρεση θα τυγχάνει εφαρμογής για 

όλους τους εκπαιδευτές των Ομίλων του Δήμου.  
 

 
 558.7  [14.3.07]  Αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου του Φωτογραφικού Ομίλου 

για επανεξέταση του θέματος που αφορά το τέλος εγγραφής στον Όμιλο 
 

(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 18/5/2015 είναι σχετική). 
 
Με επιστολή της ημερ. 22/4/2015 η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Φωτογραφικού Ομίλου ζητά επενεξέταση του θέματος που αφορά το 
τέλος εγγραφής στον ΄Ομιλο, δεδομένου ότι μετά την αύξηση του εν λόγω 
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τέλους, για νέες εγγραφές, στα €50,00, έχει παρατηρηθεί μείωση στις 
εγγραφές νέων μελών, σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη.  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε όπως το τέλος για εγγραφή νέων μελών στον Φωτογραφικό 
΄Ομιλο παραμείνει στα €50,00.  
 
 

 558.8 [6.33.7.1/2]  Επιστολή από κα Αικατερίνη Ιωάννου εκ μέρους του 
Συνδέσμου Hope for Children, με θέμα τη διοργάνωση συναυλίας για τον 
Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου 

 
(Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 18/5/2015 είναι σχετική). 
 
Με την επιστολή της η κα Αικατερίνη Ιωάννου ζητά την δωρεάν 
παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου και του πιάνου καθώς και την 
ανάληψη των εξόδων, για ηχητική κάλυψη, από το Δήμο για την 
πραγματοποίηση συναυλίας φιλανθρωπικού χαρακτήρα – αφιέρωμα στο 
Μίκη Θεοδωράκη.  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να προτείνει στους αιτητές τη διάθεση του Δημοτικού Θεάτρου με 
βάση τη χρέωση που ισχύει για φιλανθρωπικά ιδρύματα.  
 
Περαιτέρω αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα για ανάληψη των εξόδων της 
ηχητικής κάλυψης της συναυλίας από το Δήμο.  
 

 
 558.9  [6.33.7.1/2]  Αίτημα του Παγκύπριου Αντιναρκωτικού Συνδέσμου για 

δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου για παρουσίαση της 
θεατρικής παράστασης «Βήματα στην Άβυσσο» στο Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου 
 
(Η παρ. 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 18/5/2015 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να προτείνει στον πιο πάνω Σύνδεσμο τη δωρεάν διάθεση του 
Πάρκου Αγίου Δημητρίου για την παράσταση, ή εναλλακτικά τη διάθεση του 
Δημοτικού Θεάτρου με τη χρέωση που ισχύει για τα Φιλανθρωπικά 
Ιδρύματα.  
 

 
 558.10  [14.3.06]  Συναυλία «Μια αγκαλιά τραγούδια» με τον Σταύρο 

Κωνσταντίνου 
 

(Η παρ. 7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 18/5/2015 είναι σχετική). 
 
Η πιο πάνω συναυλία η οποία ήταν προγραμματισμένη για τον Ιούλιο του 
2015 έχει μεταφερθεί, λόγω των έκτακτων μειώσεων των σχετικών 
κονδυλίων από το Υπουργείο Εσωτερικών, και θα πραγματοποιηθεί εντός 
του έτους 2016.  
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Μέσω του δικηγόρου του ο κ. Στ. Κωνσταντίνου ζητά την καταβολή 
συμβολικής πληρωμής ως προκαταβολή για την εν λόγω συναυλία.  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα.  
 

 
 558.11  [14.3.06]  Εκπρόθεσμες προτάσεις από καλλιτεχνικά σχήματα/φορείς 
 

(Η παρ. 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 18/5/2015 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει τις ακόλουθες προτάσεις οι οποίες υποβλήθηκαν 
εκπρόθεσμα.  
 

Καλλιτεχνικός φορέας Πρόταση 

Γιώργος Καραβιώτης Παιδικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της 
Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού 

Θέατρο ΕΝΑ Senza Storia – Η ιστορία του Καλοκαιριού 

Κούλης Θεοδώρου  Μουσικές προτάσεις 2015 

 
 
 558.12  [14.3.06]  Πρόταση του κ. Χρ. Αλεξάνδρου για παρουσίαση στο Δήμο του 

μουσικού σχήματος «Εν Φωναίς και Οργάνοις» 
 

(Η παρ. 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 18/5/2015 είναι σχετική). 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσίαση του πιο πάνω σχήματος είναι 
η κάλυψη του κόστους της τεχνικής υποστήριξης (ηχητική κάλυψη) με το 
ποσό των €850,00.   
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση.  
 

 
 558.13  [14.3.16]  Αίτημα του κ. Γ Μυράλη, μαέστρου της Συμφωνικής Μπάντας 

Δήμου Στροβόλου-Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, για δωρεάν 
παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου και του υπαίθριου θεάτρου του 
πάρκου Τάκη Ζεμπύλα 

 
(Η παρ. 11 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 18/5/2015 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει την παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου στις 
14/12/15 για την πραγματοποίηση της Χριστουγεννιάτικης συναυλίας της 
Μπάντας καθώς και του Πάρκου “Τάκη Ζεμπύλα” για την πραγματοποίηση 
συναυλίας για το Μάνο Χατζηδάκη, από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου.  
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558.14 [13.20.299]   Προσφορές για την υπενοικίαση των κυλικείων του Δημοτικού 

Μεγάρου και Δημοτικού Θεάτρου 
 

Σχετικό με το θέμα, σημείωμα της Υπηρεσίας με ημερομηνία 8 Ιουνίου 2015 κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο για ενημέρωση.  
 
 
558.15 [13.20.504/2]  Κοινή Υπηρεσία Περισυλλογής Σκυβάλων 
 
Σχετική με το θέμα, επιστολή του Δήμου Λευκωσίας με ημερομηνία 4 Ιουνίου 2015 κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο για ενημέρωση.  
 
 
558.16  [19.3.06.1/16]  Ακινητοποιημένα οχήματα και/ή άλλα αντικείμενα 
 
Σύμφωνα με σχετική έκθεση της Υπηρεσίας ημερ 9/6/2015, τα οχήματα καθώς και τα άλλα 
αντικείμενα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που βρίσκεται καταχωρημένος στις σελ.170-172 
του φακέλου με αρ. 19.3.6/16 παραμένουν εγκαταλειμμένα σε ανοικτούς δημόσιους ή ιδιωτικούς 
χώρους για περίοδο μεγαλύτερη από τρεις εβδομάδες.  Αντίγραφο της έκθεσης κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να κηρύξει τα πιο πάνω οχήματα και αντικείμενα ως εγκαταλειμμένα και να 
θέσει σε εφαρμογή τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 92Α του Περί Δήμων Νόμου, όπως 
έχει τροποποιηθεί με το Νόμο 153 (Ι) 2007, με στόχο τη συλλογή και διάθεσή τους.  
 
 
558.17 [13.25.4/7]  Επιβολή τέλους σκυβάλων οικιστικών υποστατικών για το έτος 2015 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την προγραμματιζόμενη αναδιάρθρωση/συμπλεγματοποίηση της 
υπηρεσίας αποκομιδής των σκυβάλων των Δήμων καθώς και τη δύσκολη οικονομική κατάσταση 
αποφάσισε να μην επιβάλει οποιαδήποτε αύξηση στα τέλη σκυβάλων για το έτος 2015.  
 
Ως εκ τούτου τα τέλη σκυβάλων για το έτος 2015 παραμένουν τα ίδια όπως φαίνεται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 

Κατηγορία Υποστατικού (€) Ποσό 
(€) 

Αριθμός 
Δόσεων 

Αναπηρία με εισόδημα  μέχρι 10000 68,00 2 

Αναπηρία με εισόδημα  πέραν των 10000 103,00 2 

Επαύλεις 171,00 3 

Κενό Υποστατικό 30,00 1 

Μονήρης Ενοικιαστές 115,00 2 

Μονήρης Ιδιοκτήτες 115,00 2 

Μονήρης Εργαζόμενοι Συνοικισμών 60,00 2 

Μόνιμοι κάτοικοι Εξωτερικού 80,00 2 

Οικογένειες Ενοικιαστές – Πολύτεκνοι 104,00 2 

Οικογένειες Ιδιοκτήτες – Πολύτεκνοι 104,00 2 

Οικογένειες Ενοικιαστές 145,00 3 

Οικογένειες Ιδιοκτήτες 145,00 3 

Οικογένειες Συνοικισμών – Πολύτεκνοι 87,00 2 

Οικογένειες Συνοικισμών 112,00 2 

Συνταξιούχοι Ενοικιαστές Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ζευγάρια) 60,00 2 
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Συνταξιούχοι Ενοικιαστές Κοινωνικών Ασφαλίσεων (μονήρη άτομα) 30,00 1 

Συνταξιούχοι Ιδιοκτήτες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ζευγάρια) 60,00 2 

Συνταξιούχοι Ιδιοκτήτες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (μονήρη άτομα) 30,00 1 

Συνταξιούχοι Κυβερνητικοί Ενοικιαστές 105,00 2 

Συνταξιούχοι Κυβερνητικοί Ιδιοκτήτες 105,00 2 

Συνταξιούχοι Συνοικισμών 27,00 1 

Συνταξιούχοι Συνοικισμών Μονήρης 11,00 1 

Υπερήλικες 0,00 0 

Υπό Ανέγερση Υποστατικό/Ανακαίνιση 0,00 0 

 
Τα πιο πάνω τέλη δύνανται να πληρωθούν σε δόσεις όπως επίσης φαίνεται στον πίνακα. 
 
Ως τελευταία ημερομηνία καταβολής των τελών αυτών το Συμβούλιο καθόρισε την 11η Δεκεμβρίου 
2015. 
 
 
Θέματα αρμοδιότητας  Διαχειριστικής Επιτροπής  
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής  ημερ. 17/6/2015 κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο. 
 
 558.18 [16.05.017/2]  Μετακίνηση ξύλινων πασσάλων της ΑΗΚ στη συμβολή 

της οδού Λιπέρτη με τις οδούς Προκοπίου και Χαλκάνωρος 
 

(Η παρ. 3.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 17/6/2015 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε να εγκρίνει τη διάθεση ποσού ύψους €3.650,31 που αποτελεί 
τη συνεισφορά του Δήμου κατά 50% της ολικής δαπάνης, για τη 
μετακίνηση ξύλινων πασσάλων της ΑΗΚ στην πιο πάνω συμβολή, λόγω 
σοβαρού προβλήματος οδικής ασφάλειας που έχει δημιουργηθεί από την 
κατασκευή των πεζοδρομίων.  
 

 
 558.19 [15.30.01.3/6]  Αιτήματα για διαγραφή εξώδικων καταγγελιών για 

τροχαίες παραβάσεις 
 

(Η παρ. 4.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 17/6/2015 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε: 
 
(α) να απορρίψει τα αιτήματα για τη διαγραφή των πιο κάτω εξώδικων 

καταγγελιών: 

Αρ. Εξώδικης Καταγγελίας Αρ. Εγγραφής Οχήματος 

09-006054 KZZ318 

04-128363 KKX316 

04-128604 EKK073 

09-006022 KPV408 

05-009062 KMA689 

06-007127 KJJ568 

04-128396 KPT175 



10 

 

Πρακτικά 558ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 30/6/2015 

 

 
 
(β) να εγκρίνει τη διαγραφή της εξώδικης καταγγελίας με αρ. 05-006909 

για το όχημα με αρ. εγγραφής ZKTL 228 γιατί πρόκειται για 
ενοικιαζόμενο όχημα, ο οδηγός του οποίου ήταν ξένος υπήκοος ο 
οποίος εγκατέλειψε την Κύπρο 

 
(γ) από τούδε και στο εξής όλα τα αιτήματα για διαγραφή εξώδικων 

καταγγελιών για τροχαίες παραβάσεις να συνοδεύονται με τις 
απόψεις/εισηγήσεις του Δημάρχου και να υποβάλλονται για λήψη 
απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 
 
 558.20  [02.02.001.024]  Βελτίωση οδού Κάμπου 
 

(Η παρ. 7.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 17/6/2015 είναι σχετική). 
 
Με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 554.5 / 7.4.15, ο 
Δήμος έχει καλέσει τις εταιρείες Stylson Engineering Ltd και Βωνιάτης Π. 
(Κρύσταλ) Co Ltd να εξοφλήσουν τις οφειλές τους οι οποίες αποτελούν τη 
συνεισφορά τους σε σχέση με τη βελτίωση της οδού Κάμπου και οι οποίες 
ανέρχονται σε €5.259,80 και €8.273,05 αντίστοιχα.  
 
Οι δικηγόροι της εταιρείας Π. (Κρύσταλ) Co Ltd με επιστολή τους ημερ. 
21/4/15 προς το Δήμο απορρίπτουν οποιαδήποτε οφειλή των πελατών τους 
για τη βελτίωση της οδού Κάμπου. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 
(α) το γεγονός ότι πρόκειται για οφειλές που χρονολογούνται από το 

1997 και οι πιθανότητες είσπραξης τους είναι μειωμένες 
 
(β) ότι σε περίπτωση λήψης δικαστικών μέτρων τα δικηγορικά έξοδα θα 

υπερβούν τα οφειλόμενα ποσά,  
 
υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
εγκρίνει τη διαγραφή τους.  
 

 
 558.21  [08.03.01.08/8]  Εκπαίδευση προσωπικού 
 

(Η παρ. 8.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 17/6/2015 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση για τη διάθεση ποσού ύψους 
€170,00 για τη συμμετοχή της Λειτουργού Ασφάλειας και Υγείας του Δήμου 
στο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα κατασκευαστικά έργα που 
πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Μαΐου 2015. 
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 558.22 [13.12.04]  Εφαρμογή διαδικασίας για την εξέταση αιτημάτων για 

αποζημίωση από ατυχήματα 
 

(Η παρ. 9.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 17/6/2015 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε να εγκρίνει κείμενο το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα “A” 
στα πρακτικά και καθορίζει τη διαδικασία που θα ακολουθείται στο εξής για 
την εξέταση αιτημάτων για αποζημίωση από ατυχήματα.  
 

 
 558.23  [6.23.2.11]  Ακινητοποιημένα οχήματα του Δήμου 
 

(Η παρ. 10.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 17/6/2015 είναι σχετική). 

 
   Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 

αποφάσισε να εγκρίνει: 
 
  (α) τη διάθεση των οχημάτων αποκομιδής σκυβάλων με αρ. εγγραφής UA 

382 και UA384 ως παλιοσίδερα 
 
  (β)  την παραχώρηση του βυτιοφόρου οχήματος με αρ. εγγραφής GR396 στο 

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας για την τοποθέτηση του στο 
Μουσείο Νερού.  

 
 
 558.24 [16.05.017/2]  Μετακίνηση μεταλλικής κολώνας της ΑΗΚ στην οδό Γιάννη 

Κρανιδιώτη αρ 7 
 

(Η παρ. 11.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 17/6/2015 είναι σχετική). 

 
   Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 

αποφάσισε να εγκρίνει τη διάθεση δαπάνης ύψους €1.896,59 για τη 
μετακίνηση μεταλλικής κολώνας της ΑΗΚ η οποία εμποδίζει την πρόσβαση 
οχημάτων σε ανεγειρόμενη κατοικία.  

 
 

 558.25 [12.2.04.6]  Πολιτική Έφεση αρ 126/10 Αναστασία Πίττα κ.α. εναντίον 
Δήμου Στροβόλου 

 
(Η παρ. 13.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 17/6/2015 είναι σχετική). 
 
Με την απόφαση του Εφετείου στην πιο πάνω πολιτική έφεση 
επιδικάστηκαν σε βάρος του Δήμου, αποζημιώσεις ύψους €10.000,00 πλέον 
έξοδα μαζί με τόκους από 19/4/13 μέχρι 30/6/15 ύψους €4.130,00.  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε να εγκρίνει την καταβολή των πιο πάνω ποσών.  
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558.26 [8.8.1/2]  Επιχορήγηση μαθημάτων LCCI Accounting Level 2 και 3 – Intermediate 

and Higher 
 
Η κα Αννίτα Κωνσταντίνου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, υπέβαλε αίτημα για επιχορήγηση 
μαθημάτων που παρακολούθησε για απόκτηση του διπλώματος LCCI Level 2 (Intermediate) και 
LCCI Level 3 (Higher).  Το συνολικό κόστος για την παρακολούθηση των πιο πάνω μαθημάτων και 
απόκτηση σχετικού διπλώματος ανέρχεται στα €1150,00.   
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τη σχετική πρόνοια της συλλογικής σύμβασης του υπαλληλικού 
προσωπικού καθώς επίσης ότι τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει η αιτήτρια σχετίζονται με τα 
καθήκοντα της θέσης της και τέλος την περιορισμένη πρόνοια που περιλαμβάνεται στον 
Προϋπολογισμό, αποφάσισε να εγκρίνει τη διάθεση ποσού ύψους €500,00 ως επιχορήγηση για 
κάλυψη μέρους του ποσού που έχει καταβάλει ως δίδακτρα.  
 
Στο σημείο αυτό ο κ. Στ. Γερολατσίτης αποχώρησε από τη συνεδρία.   
 
 
558.27 [13.25.08.03]  Αίτημα Εταιρείας D J Karapatakis & Sons Ltd για μείωση του 

συντελεστή  τέλους θεάματος για τις κινηματογραφικές προβολές των 
πολυκινηματογράφων Κ Σινεπλεξ στην περιοχή Στροβόλου 

 
  
Το Συμβούλιο αποφάσισε την επαναφορά του θέματος μετά την επανεξέταση της γενικότερης 
πολιτικής του Δήμου σε ότι αφορά το φόρο θεάματος.  
 
 
558.28 [13.19.002.015/4]   ΄Εγκριση για επιπρόσθετη δαπάνη 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. Κώδικας Προϋπολογισμού:  81522 “Επιστροφές Φορολογίας Σκυβάλων”  

Ποσό Πρόνοιας:  €900,00 
Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €225,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
81002 “Τόκοι-Δικαιώματα Τραπεζών”. 
 

 
558.29 [13.7.01]   Καταστροφή άχρηστου εξοπλισμού 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την καταστροφή του πιο κάτω άχρηστου εξοπλισμού: 

 

Α/Α Περιγραφή S/N 

1 Ρουλεμά Αναβατορίου KWH 656 

2 Πόμπα υδραυλικού KWH 656 

 
 

558.30 [ΠΦ 34]  Αναγνώριση υπηρεσίας κ. Λ. Λουκαΐδη, Προϊσταμένου Τμήματος 
Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης για την περίοδο από 24/9/1984 έως 31/1/1988 κατά 
την οποία εργάστηκε ως ωρομίσθιο προσωπικό 

 
Ο κ. Λ. Λουκαΐδης προσλήφθηκε στις 24/9/1984 από το τότε Συμβούλιο Βελτιώσεως Στροβόλου, 
ως ωρομίσθιο προσωπικό και στη συνέχεια διορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στη θέση του 
Επιθεωρητή Κήπων και Πρασίνου από 1/2/1988. 
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Στο πλαίσιο της διαδικασίας υπολογισμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων του κ. Λ. Λουκαΐδη, 
ενόψει της επικείμενης αφυπηρέτησης του, διαπιστώθηκε ότι η ως άνω υπηρεσία του εκ 
παραδρομής δεν έχει αναγνωριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ως συντάξιμη όπως έγινε σε 
παρόμοια περίπτωση όπου με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου (απόφαση με αρ. 241.6 / 
24.6.97) η υπηρεσία έξι μελών του προσωπικού που εργάστηκαν ως ωρομίσθιο προσωπικό, πριν 
το διορισμό τους σε οργανική θέση στο Δήμο, αναγνωρίστηκε ως συντάξιμη και παράλληλα 
εγκρίθηκε η ένταξη τους στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Υπαλληλικού 
Προσωπικού του Δήμου.  
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω αποφάσισε να αναγνωρίσει ως συντάξιμη την 
υπηρεσία του κ. Λ. Λουκαΐδη για την περίοδο από 24/9/84 έως 31/1/88 κατά την οποία εργάστηκε 
ως ωρομίσθιο προσωπικό.  
 
 
 
 
 
 
Δήμαρχος 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή 
          της Δημοκρατίας  
 
 
ΚΠ”Γ/ΕιρΠ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “A” 

 
 
Διαδικασία για εξέταση αιτημάτων για αποζημίωση από ατυχήματα 
 
 
1. Με την παραλαβή του αιτήματος , το ΓΕΔ στην πρώτη του απαντητική επιστολή με την 

οποία γνωστοποιείται η λήψη του αιτήματος, θα ζητά από τον αιτητή να συμπληρώσει το 
Έντυπο Αιτήματος Αποζημίωσης το αργότερο εντός ενός μηνός και να το επιστρέψει στο 
Δήμο. Στην επιστολή θα τονίζεται ότι η συμπλήρωση του εντύπου γίνεται για σκοπούς 
ορθολογιστικής αξιολόγησης του αιτήματος και διακρίβωσης των αιτιών που προκάλεσαν το 
ισχυριζόμενο συμβάν. 

 
2. Με την λήψη του συμπληρωμένου Εντύπου Αιτήματος Αποζημίωσης, αυτό πρωτοκολλείται 

από το Κεντρικό Αρχείο και παραπέμπεται στο αρμόδιο Τμήμα για ετοιμασία έκθεσης. 
 
3. Εάν στο έντυπο αναφέρεται ότι ο αιτητής έχει καταγγείλει το συμβάν στην Αστυνομία, τότε 

θα ζητείται σχετική έκθεση από την Αστυνομία (police report). 
 
4. Όλα τα πιο πάνω θα διαβιβάζονται στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου ο οποίος θα 

γνωμοδοτεί: 
 

α)  κατά πόσο θεωρεί ότι υπάρχει ευθύνη του Δήμου και ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει  
                 Εξώδικος Συμβιβασμός 
 

β)  κατά πόσο θεωρεί ότι ο Δήμος δεν πρέπει να αποδεχθεί οποιαδήποτε ευθύνη, οπόταν ο   
                 αιτητής διατηρεί την δυνατότητα προσφυγής σε Δικαστήριο 
 
5.    Η γνωμοδότηση του  Νομικού Συμβούλου του Δήμου προωθείται στην Διαχειριστική   
       Επιτροπή για απόφαση. 
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Ατύχημα εντός Δημοτικής περιοχής σε δρόμο του οποίου ευθύνη συντήρησης έχει το 
Κράτος: 
 
 
1. Αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες δρόμων: 
 

- Δρόμοι οι οποίοι έχουν βελτιωθεί/ανακατασκευαστεί ως «Πολεοδομικά Έργα» (δηλ. 
με οικονομική συνεισφορά του Δήμου) 

 
- Δρόμοι οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί/βελτιωθεί ως «Οδικά Έργα» (χωρίς δηλ. 

οποιαδήποτε συνεισφορά του Δήμου) 
 
- Δρόμοι που σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο χαρακτηρίζονται ως «Δρόμοι 

Πρωταρχικής Σημασίας» 
 
- Δρόμοι σε Βιομηχανικές περιοχές 
 
- Δρόμοι σε Κυβερνητικούς οικισμούς 
 
- Αυτοκινητόδρομοι 

 
2. Ο Περί Δήμων (Άρθρο 84(ε), δεν κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις πιο πάνω περιπτώσεις, αλλά 

αναφέρει γενικά ότι « ο Δήμος θα προνοεί μεταξύ άλλων για την κατασκευή, συντήρηση, 
καθαριότητα, φωτισμό και ελεύθερη χρήση των οδών και γεφυρών…» 

 
3. Σε νομική γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου του Δήμου (Π. Λυσάνδρου 8/4/98), καταληκτικά 

αναφέρεται ότι «Η Κυβέρνηση σαν ο εγγεγραμένος ιδιοκτήτης όλων των δρόμων μπορεί να 
αναλάβει την συντήρηση οποιουδήποτε τέτοιου δημόσιου δρόμου, περιλαμβανομένου και 
δρόμου ευρισκομένου εντός δημοτικής περιοχής. Αποδεικνυόμενης δε με αποδεκτή 
μαρτυρία της τέτοιας ανάληψης υπό της Κυβέρνησης, την Νομική Ευθύνη σε τέτοια 
περίπτωση φέρει η Κυβέρνηση  εάν προκληθεί οποιοδήποτε ατύχημα…» 

 
4. Θεωρείται ότι η καλύτερη «αποδεκτή μαρτυρία» σε τέτοια περίπτωση θα είναι ο γραπτός 

προσδιορισμός των δρόμων για τους οποίους το Κράτος έχει αναλάβει την συντήρηση. 
 
 
*Συντήρηση σε αυτή την περίπτωση αφορά ότι έχει σχέση με τα πεζοδρόμια και   
  το οδόστρωμα καθώς και τις υποδομές τους. Θέματα όπως οδικός φωτισμός,    
  πράσινο και καθαριότητα δεν συμπεριλαμβάνονται. 
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Έντυπο Αιτήματος Αποζημίωσης 

 
Παρακαλώ σημειώσατε ότι η συμπλήρωση του παρόντος εντύπου δεν υποδηλοί ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης από τον Δήμο ή ότι 

αυτόματα σας καθιστά δικαιούχο οποιασδήποτε αποζημίωσης. 

 

Προσωπικά Στοιχεία: 

    

Όνομα: κος/κα    

    

Διεύθυνση:    

    

    

    

Αρ. 

Τηλεφώνου: 

 Ημερ. Γέννησης:  

    

Αρ. 

Ταυτότητας: 

 Επάγγελμα:  

 

 

Λεπτομέρειες Συμβάντος 
 

Πότε έγινε το συμβάν: 

 

Ημερομηνία: 

 

 

Ώρα: 

 

 

Τοποθεσία συμβάντος: 
Παρακαλώ περιγράψατε ακριβώς που έγινε το συμβάν (ονομασία οδού/αριθμός πλησιέστερης οικίας) 

    

    

    

    
 

Λεπτομέρειες συμβάντος: 
Παρακαλώ περιγράψατε τι συνέβη. Μην παραλείψετε να αναφέρετε ποιος θεωρείτε ότι φέρει ευθύνη για το συμβάν και 

γιατί. 
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Είχατε προηγούμενη γνώση του προβλήματος 

που κατά την  

άποψη σας προκάλεσε το συμβάν : 

  

Ναι/Όχι*  
*Διαγράψατε αναλόγως 

 

Εάν ναι, είχατε πληροφορήσει σχετικά τον Δήμο; 
  

Ναι/Όχι* 

 

 

*Διαγράψατε αναλόγως 
 

Εάν ναι, δηλώστε πότε έγινε η σχετική αναφορά 

στον Δήμο: 

   

 

 

Αστυνομία: 
 

                                                                          

Έχει ειδοπ   Έχει ειδοποιηθεί  η Αστυνομία για το συμβάν;                          Ναι/Όχι*                                      

*Διαγράψατε αναλόγως 

     
Εάν ναι αναφέρατε Αστυνομικό Σταθμό και Όνομα Αστυνομικού (εάν 

είναι γνωστό):   
 

 

 

Λεπτομέρειες Τραυματισμού, Ζημιάς ή Άλλης Απώλειας 
Λεπτομέρειες οποιουδήποτε τραυματισμού ή/και λεπτομέρειες οποιασδήποτε ζημιάς σαν άμεσο αποτέλεσμα του συμβάντος 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Εάν το αίτημα περιλαμβάνει ζημιά σε μηχανοκίνητο όχημα, δηλώσατε:     

Αριθμό εγγραφής μηχανοκίνητου 

οχήματος:    

 

Είστε ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης; Ναι/Όχι*  *Διαγράψατε αναλόγως 
 

Κόστος επιδιόρθωσης ζημιών (με 

αποδείξεις):    

 

    
 

Εάν το αίτημα αφορά τραυματισμό,    
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δηλώσατε: 

Όνομα και τηλέφωνο επικοινωνίας του Ιατρού που σας περιέθαλψε: 

    
 

Είδος θεραπείας:    
 

    
 

Κόστος θεραπείας (με αποδείξεις):    
 

    
 

Εργολάβοι 
 

Εάν το συμβάν προκλήθηκε λόγω εκτέλεσης εργασιών από Εργολάβο, παρακαλώ αναφέρατε 

το όνομά του 

(εάν είναι 

γνωστό) 

 

 

Μαρτυρίες 
 

Υπήρχαν μάρτυρες στο συμβάν; Ναι/Όχι* *Διαγράψατε αναλόγως 

       

Εάν ναι παρακαλώ δηλώσατε τα στοιχεία 

τους: 

     

       

1. Όνομα:   2. Όνομα:  

 

Διεύθυνση: 

   

Διεύθυνση: 

 

  

Τηλ. Επικοινωνίας: 

    

Τηλ. 

Επικοινωνίας: 

 

       

 

Ασφάλεια 

 

Έχετε οποιαδήποτε ξεχωριστή ασφάλεια η οποία  

θα μπορούσε να καλύψει το παρόν αίτημα;                            Ναι/Όχι **Διαγράψατε αναλόγως 

 

     

     

Εάν ναι παρακαλώ δηλώσατε το όνομα της 

ασφάλειας: 

  

 

Έχετε υποβάλει οποιοδήποτε σχετικό αίτημα στην 

Ασφάλεια;    

 

 

 

 

 

 

 

Ναι/Όχι* *Διαγράψατε αναλόγως 
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Δήλωση 
 

Με το παρόν δηλώνω ότι οι πιο πάνω απαντήσεις είναι σωστές και αληθινές και εξουσιοδοτώ όλους τους πιο 

πάνω όπως παρέχουν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το παρόν αίτημα αποζημίωσης προς το Δήμο 

Στροβόλου. 

 

Υπογραφή:   Ημερομηνία: 

 
 
 

 


