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Πρακτικά 563ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 15/12/15 

 

 
 
Πρακτικά 563ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του Δήμου στις 15/12/15 από τις 6.00μμ – 7.00μμ 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 13/2015 
 
Παρόντες: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
κ.  Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχος  
     
κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης Ανδρέας Μαϊμάρης  
 Σταύρος Γερολατσίτης Φρόσω Γεωργιάδου  
 Ανδρούλα Αντωνίου Δημήτρης Τσίγκης  
 Μαρία Πασχάλη Φάνος Κουρουφέξης       Μέλη 
 Θωμάς Βασιλείου Αντώνης Μηχανικός        Δημοτικού  
 Στέλιος Γεωργίου Ιωάννης Κληρίδης       Συμβουλίου 
 Σταύρος Σταυρινίδης Σωτήρης Λουκαΐδης  
 Μιχαήλ Ιερείδης Έλλη Σολομωνίδου  
 Στέλλα Σουρμελή Παναγιώτης Μανώλη  
 
 
Απόντες: 
 
κ.κ. Βαλεντίνος Πολυκάρπου Μάριος Χατζηβασιλείου     Μέλη  
 Γεώργιος Αναστασίου Γεώργιος Χρυσάνθου     Δημοτικού         
 Μιχάλης Δαμιανός Κώστας Σωφρονίου     Συμβουλίου  
 Μάρκος Κληρίδης   

                                     
         

Παρευρισκόμενη:  κα ΄Αννα Καρύδη, Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
 
 
Δικαιολόγηση απουσιών: Οι απουσίες των κ.κ. Μ. Δαμιανού, Μ. Κληρίδη και Γ. Χρυσάνθου 

δικαιολογήθηκαν.        
 

 
563.1 Επικύρωση πρακτικών 
 
Τα πρακτικά της 561ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 14/10/15 
αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 
 
 
Θέματα αρμοδιότητας Διαχειριστικής Επιτροπής 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής  ημερ. 16/11/15 κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο. 
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 563.2 [8.03.01/4]  Καλυπτική έγκριση για εκπαίδευση προσωπικού 
 
 (Η παρ. 5.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 

16/11/2015 είναι σχετική).  
  
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε 

να εγκρίνει τη διάθεση δαπάνης ύψους €202,30 για τη συμμετοχή της Λειτουργού 
Ασφαλείας του Δήμου στο σεμινάριο με θέμα “Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας με βάση το Πρότυπο ISO 9001 : 2015”. 

 
 
 563.3 [15.30.1.3]  Διαγραφή εξώδικης καταγγελίας με αρ. 09-005602 –  ΄Οχημα με 

αρ. εγγραφής ΕΚΒ 840 
 
 (Η παρ. 6.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 

16/11/2015 είναι σχετική).  
   
  Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε 

να εγκρίνει τη διαγραφή της πιο πάνω εξώδικης καταγγελίας καθώς επίσης και 
την επιβάρυνση που επιβλήθηκε.  

 
Θέματα αρμοδιότητας Τεχνικής Επιτροπής 
 
563.4 Το σημείωμα της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής  ημερ. 3/11/15 κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο για ενημέρωση. 
 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων  
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής  Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 14/9/15 κοινοποιήθηκε 
στο Συμβούλιο. 
 
 563.5 [13.19.2.16, 14.3.06, 14.2.02, 14.2.09, 11.11.01, 7.11.02]  Ετοιμασία 

Προτάσεων Προϋπολογισμού Τομέα Γραμμάτων και Τεχνών 
 

 
 (Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 

14/9/2015 είναι σχετική).  
 
Η Αν. Δημοτικός Γραμματέας ανέφερε ότι όλες οι προτάσεις της Επιτροπής 
Πολιτιστικών Θεμάτων για το πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2016 
έχουν συζητηθεί κατά την ετοιμασία των Προϋπολογισμών και έχουν 
συμπεριληφθεί οι αναγκαίες πρόνοιες.  
 

 
 563.6 [13.19.02.16 και 14.3.02]  Κώδικας 8071601 - Προγραμματισμός δράσης 

Δημοτικής Χορωδίας για το έτος 2016 
  
 (Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 

ημερ. 14/9/2015 είναι σχετική).  
 
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 

αποφάσισε: 
 
 (α) να εγκρίνει πρόταση του μαέστρου της χορωδίας κ. Στ. Καραολή για 

διοργάνωση εορταστικής συναυλίας εντός του 2016 με την ευκαιρία των 25 
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χρόνων λειτουργίας της χορωδίας του Δήμου με τη συμμετοχή ορχήστρας 
λαϊκών οργάνων για συνοδεία της χορωδίας καθώς και 
τραγουδιστή/τραγουδίστριας για σόλο τραγούδι.  

 
 (β) να εγκρίνει την κάλυψη των δαπανών για την ηχητική κάλυψη της συναυλίας, 

την ενοικίαση βάθρων, αμοιβή για σόλο τραγούδι και αμοιβή ορχήστρας.  
 
 (γ) να απορρίψει αίτημα για μετάβαση σε φεστιβάλ στο εξωτερικό των μελών της 

Δημοτικής Χορωδίας.  
 
 

563.7 [14.3.02, 14.3.17 και 14.3.07]  Αμοιβές Εκπαιδευτών Ομίλων Δήμου 
 
 (Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 

ημερ. 14/9/2015 είναι σχετική).  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών και αποφάσισε 
όπως η μείωση στις αμοιβές των εκπαιδευτών κατά 25% συνεχιστεί και για τα έτη 
2016 – 2018. 
 
 

 563.8 [13.19.02.16 και 14.3.07]  Κώδικας 80763 - Προγραμματισμός δράσης 
Φωτογραφικού Ομίλου για το έτος 2016 

 
 (Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 

ημερ. 14/9/2015 είναι σχετική).  
  
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 

αποφάσισε: 
 
 (α) να απορρίψει πρόταση για έκδοση ετήσιου ημερολογίου καθώς και 

λευκώματος φωτογραφικού υλικού για το 1974 
 
 (β) να εγκρίνει τη διάθεση του λεωφορείου του Δήμου 5 φορές ετησίως για τις 

φωτογραφικές εξορμήσεις του Ομίλου.  
 
 
 563.9 [13.19.02.16 και 14.3.17]  Κώδικας 80787 - Προγραμματισμός δράσης 

Λαογραφικού Ομίλου για το έτος 2016 
 
 (Η παρ. 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 

ημερ. 14/9/2015 είναι σχετική).  
 
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 

αποφάσισε: 
 
 (α) να εγκρίνει τη διάθεση ποσού ύψους €350,00 για ενοικίαση λεωφορείου για 

μεταφορά των μελών του Ομίλου στο αεροδρόμιο Λάρνακας στα πλαίσια της 
μετάβασης του σε φεστιβάλ στο εξωτερικό καθώς και τη διάθεση 
αναμνηστικών δώρων.  

 
 (β) να απορρίψει πρόταση για κάλυψη των εξόδων για τα αεροπορικά εισιτήρια 

των μουσικών που θα συνοδεύουν τον ΄Ομιλο.  
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 563.10 [14.2.01.1, 7.11.02, 14.2.01.3, 14.2.08]  Συνέχιση καθιερωμένων εκδηλώσεων 

του Δήμου 
 
 (Η παρ. 7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 

ημερ. 14/9/2015 είναι σχετική).  
 
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 

αποφάσισε να εγκρίνει τη συνέχιση των ακόλουθων, καθιερωμένων εκδηλώσεων 
του Δήμου για το έτος 2016: 

 

 Εορτασμός των Θεοφανείων 

 Κοπή Βασιλόπιττας για τους Ομίλους του Δήμου 

 Μνημόσυνο πεσόντων κατά τους απελευθερωτικούς αγώνες του 1821 και 
1955-59  -  θα γίνει κοινό μνημόσυνο με τους θανόντες Δημοτικούς 
Συμβούλους 

 Μνημόσυνο Εθνομάρτυρα Κυπριανού, σε συνεργασία με την Εκκλησιαστική 
Επιτροπή Χρυσελεούσας 

 Εκδήλωση Μνήμης Πολυτεχνείου  
 
 
 563.11 [13.19.02.16 και 14.3.04.1]  Εορταστικός Χριστουγεννιάτικος Διάκοσμος 
 
 (Η παρ. 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 

ημερ. 14/9/2015 είναι σχετική).  
  
 Η Αν. Δημοτικός Γραμματέας πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι η εργασία που 

αφορά την αφαίρεση των υφιστάμενων επιστήλιων φωτεινών γιρλαντών έχει 
ολοκληρωθεί.  

 
 Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση.  
 
 
 563.12 [4.3.03.127]  Αίτημα Χρίστου Ιωνά για διαμόρφωση χώρου πρασίνου παρά 

την οδό Φώτη Πίττα προς τιμή μελών της οικογένειας Σκόττη 
 
 (Η παρ. 10 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 

ημερ. 14/9/2015 είναι σχετική).  
  
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 

αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα.  
 
 
 563.13 [14.3.19]  Μουσικοθεατρική παράσταση «Γράμματα στη Μητέρα» σε 

ποίηση Κώστα Μόντη, μουσική Γιώργου Καλογήρου και θεατρική ερμηνεία 
Έλενας Χατζηαυξέντη 
 
(Η παρ. 12 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 14/9/2015 είναι σχετική).  

   
Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι η παράσταση έχει πραγματοποιηθεί με πάρα πολύ 
μεγάλη επιτυχία.  
 

  Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση.  
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Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής  Προσφυγικών Θεμάτων ημερ. 23/9/15 κοινοποιήθηκε 
στο Συμβούλιο. 
 
 563.14 [11.12.01.01-11.12.01.03]  Παράνομα υποστατικά (γκαράζ) στους 

Οικισμούς Εκτοπισθέντων 
 
 (Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 

ημερ. 23/9/2015 είναι σχετική).  
 
  Ο Δήμαρχος πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι έχει θέσει το θέμα στην 

τελευταία συνεδρία του κλιμακίου των Δημάρχων κατά την οποία 
αποφασίστηκε να επιδιωχθεί συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών για 
συζήτηση των προβλημάτων των Οικισμών Εκτοπισθέντων 
περιλαμβανομένου και του θέματος που αφορά τα παράνομα υποστατικά.   

 
  
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής  Αθλητισμού και Νεολαίας ημερ. 10/11/15 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
 
 
 563.15 [1.2.3/3]  Αίτημα για ενοικίαση γηπέδων Φούτσαλ για τη διοργάνωση 

Τουρνουά από την Καθολική Νεολαία Μαρωνιτών 
 
 (Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 

ημερ. 10/11/2015 είναι σχετική).  
  
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και 

αποφάσισε να εγκρίνει την παραχώρηση των γηπέδων Futsal στην καθολική 
Νεολαία Μαρωνιτών Κύπρου στα πλαίσια του τουρνουά με τίτλο “Όχι στη Βία” 
έναντι του ποσού των €30,00/ώρα ανά γήπεδο με ανώτατο ποσό τα €150,00 
ανεξαρτήτως του αριθμού ωρών.  

 
 
 563.16 [1.2.3]  Αιτήματα από τις ακαδημίες ποδοσφαίρου του ΑΠΟΕΛ και Εθνικού 

Καϊμακλίου για ενοικίαση και διαχείριση των γηπέδων του Δήμου προς ίδιο 
όφελος 

 
 (Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 

ημερ. 10/11/2015 είναι σχετική).  
  
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και 

αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα.  
 
 
 563.17 [1.2.3/3]  Ενοικίαση γηπέδων αντισφαίρισης από προπονητές 

 
 (Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 

ημερ. 10/11/2015 είναι σχετική).  
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Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και 
αποφάσισε όπως η πολιτική η οποία διέπει την παραχώρηση/ενοικίαση των 
γηπέδων αντισφαίρισης σε προπονητές συνεχιστεί μέχρις ότου το ηλεκτρονικό 
σύστημα κρατήσεων τεθεί σε πλήρη λειτουργία.  

 
Η κα Φρ. Γεωργιάδου εισήλθε στην αίθουσα κατά τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος.  
 
 
563.18  [9.4.02/11]  Αιτήσεις για άδεια ανάρτησης διαφημιστικής πινακίδας 
 
 Ο πιο κάτω πίνακας περιλαμβάνει αιτήσεις για ανανέωση αδειών ανάρτησης διαφημιστικών 
πινακίδων, οι οποίες εξετάστηκαν και συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας: 
 
Α/Α ΑΡ.ΦΑΚ.  ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΡ. ΤΕΜ-Φ/ΣΧ-

ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

1 ΔΠ31/1999 POLYTROPO ADVERTISING LTD 21/61W2/E/891 Αρχαγγέλου 

2 ΔΠ69/2002 POLYTROPO ADVERTISING LTD 21/62E1/N/1576 Αρμενίας 

3 ΔΠ70/2003 TEMCO PANEL ADVERT. LTD 30/13E1/H/2275 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 

4 ΔΠ44/2006 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 30/13E1/H/2281 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 

5 ΔΠ45/2006 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 30/13E1/H/2281 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 

6 ΔΠ10/2011 C.O.B.S. COMPANY LTD 30/6E2/10/2379 Λεωφ. Λεμεσού 

 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 9 του Περί Εκθέσεως Διαφημίσεων 
(Έλεγχος) Νόμου Κεφ. 50, τους Δημοτικούς Κανονισμούς το 2000 και τον περί Οδικής Ασφάλειας 
(Τροποποιητικό) Νόμο του 2003, Ν50(Ι)/2003, αποφάσισε να εγκρίνει όλες τις αιτήσεις για ανανέωση 
των σχετικών αδειών για ένα χρόνο.  
 
 
563.19 [ΔΠ 13/2015]  M. I. & P. AD LTD 
 
Η αίτηση αφορά έκδοση άδειας για ανάρτηση διαφημιστικής πινακίδας στο τεμάχιο με αρ. 1335, Φ/Σχ 
30/6.Ε.2 του τμήματος 11. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις θετικές συστάσεις του Αστυνομικού Διευθυντή Λευκωσίας επί 
της αίτησης, αποφάσισε να εγκρίνει την έκδοση της αιτούμενης άδειας.  
 
 
563.20 [13.25.5/5]  Φορολογικός κατάλογος Τέλους Σκυβάλων, Επαγγελματικής Άδειας και 

Άδειας Διατήρησης Επαγγελματικών Υποστατικών για το έτος 2015 
 
  
Το ύψος του φορολογικού καταλόγου του Τέλους Σκυβάλων, Επαγγελματικής Άδειας και Άδειας 
Διατήρησης Επαγγελματικών Υποστατικών για το έτος 2015, έχει ως ακολούθως: 
 

- Τέλος Σκυβάλων Επαγγελματικών Υποστατικών - €1.003.125,00 
 

- Επαγγελματική Άδεια - €823.056,00 
 

- Άδεια Διατήρησης Επαγγελματικών Υποστατικών - €154.844,00. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τον πιο πάνω φορολογικό κατάλογο.  
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563.21 [15.30.1.3/6]  Αιτήματα για διαγραφή εξώδικων καταγγελιών για τροχαίες 

παραβάσεις 
 
Σχετική έκθεση με αιτήματα για διαγραφή εξώδικων καταγγελιών κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με 
την ημερήσια διάταξη.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε: 
 
(α) να εγκρίνει τη διαγραφή των πιο κάτω εξώδικων καταγγελιών: 
 

Αρ. εξώδικης καταγγελίας  Αρ. εγγραφής οχήματος 

08-008302 46CD1 

04-130167 LAP 234 

06-007712 LBT 695 

05-009888 HTM 464 

09-006068 MAA 723 

09-006944 KRG 265 

05-009885 EPH 004 

08-007729 KSS 607 

 
(β) να απορρίψει τα αιτήματα για διαγραφή των πιο κάτω εξώδικων καταγγελιών: 
 

Αρ. εξώδικης καταγγελίας  Αρ. εγγραφής οχήματος 

04-130166 EPK 702 

04-129903 KMA 001 

04-129980 EYM 265 

 
 
563.22 Υπόθεση με αρ. 25376/15 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας 

εναντίον του κ. Ιωακείμ Τρικωμίτη  
 
Ο κ. Ιωακείμ Τρικωμίτης κατηγορείται για στάθμευση του οχήματος με αρ. εγγραφής XV 496 σε χώρο 
στάθμευσης παρά την οδό Σταυρού χωρίς πληρωμή τέλους κατά παράβαση των περί Τροχαίας 
Κανονισμών του Δήμου.  
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση του κατηγορούμενου, 
αποφάσισε να αποσύρει την υπόθεση από το δικαστήριο και να διαγράψει την οφειλή του προς το 
Δήμο με την προϋπόθεση ότι δε θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα δικηγορικά έξοδα από το δικηγόρο 
του Δήμου.  
 
 
563.23 [03.05.02.3/2]  Έκδοση άδειας λειτουργίας Δημόσιας Κολυμβητικής Δεξαμενής 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου , 
Ν55(Ι)/92, όπως έχει τροποποιηθεί από το Νόμο Ν105(Ι)/1996 και τους Περί 
Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμούς, ΚΔΠ 368/96 

 
Η δημόσια κολυμβητική δεξαμενή με την ονομασία Komanetsi Aquatic Fitness Center η οποία 
βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, έχει επιθεωρηθεί και έχει διαπιστωθεί ότι η λειτουργία της 
πληροί όλες τις πρόνοιες της πιο πάνω Νομοθεσίας.  
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, αποφάσισε να εγκρίνει την έκδοση της σχετικής 
άδειας λειτουργίας για ένα χρόνο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του Νόμου 105(Ι)/1996. 
 
 



8 

________________________________________________________________________________ 
Πρακτικά 563ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 15/12/15 

 

 
563.24  [13.25.007/6]  Διαγραφή φορολογιών για ποσά πέραν των €256,29 
 
563.25 [13.19.3.16]  Έγκριση για επιπρόσθετες δαπάνες 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:  80721 “Φιλανθρωπικές Εισφορές” 

   Ποσό Πρόνοιας:  €6.000,00 
 Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €1.500,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 

80726 “Συνεισφορά στην Ένωση Δήμων”. 
 

II. Κώδικας Προϋπολογισμού:  80753 “Αγορά Υπηρεσιών για καθαρισμό δημοτικών 
εγκαταστάσεων” 

   Ποσό Πρόνοιας:  €20.000,00 
 Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €3.200,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τους 

κώδικες 80712 “Επιδιόρθωση/Συντήρηση επίπλων και σκευών” - €1.200,00, 80713 
”Επιδιόρθωση εργαλείων/εξοπλισμού” - €700,00, 10106 “Έπιπλα και Σκεύη” - €700,00 και 
10115 “Βιβλία Δημοτικής Βιβλιοθήκης” - €600,00. 

 
ΙΙΙ. Κώδικας Προϋπολογισμού:  80801 “Εκστρατεία Καθαριότητας” 

   Ποσό Πρόνοιας:  €37.950,00 
 Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €1.000,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 

80809 “Υγειονομική Διαφώτιση Δημοτών”. 
 

IV. Κώδικας Προϋπολογισμού:  80802 “Γενική Καθαριότητα” 
   Ποσό Πρόνοιας:  €85.000,00 

 Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €5.000,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80806 “Υγειονομικοί Καθαρισμοί”. 

 
V. Κώδικας Προϋπολογισμού:  80752 “Εγκατάσταση και συντήρηση Χριστουγεννιάτικου 

διάκοσμου” 
   Ποσό Πρόνοιας:  €4.500,00 

 Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €600,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80716 “Πολιτιστικές Εκδηλώσεις”. 

 
 
563.26 [16.05.031]  Δημιουργία κοινών χώρων στάθμευσης ταξί (πιάτσες) στο Δήμο 

Στροβόλου 
 
Ο Δήμος σε συνεργασία με την Αρχή Αδειών Οδικής Χρήσης και την Αστυνομία έχει προχωρήσει στη 
δημιουργία κοινών χώρων στάθμευσης ταξί (πιάτσες) στους πιο κάτω δημόσιους χώρους:  
 
- Εντός του Δημοτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου, επί 

της οδού Αλεξανδρουπόλεως (3 θέσεις) 
 
- Εντός του Δημοτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων του Αθλητικού Κέντρου Στροβόλου (3 

θέσεις) 
 
- Εντός του δημοτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων, παρά την ελεγχόμενη διασταύρωση των 

Λεωφόρων Ι. Χ” Ιωσήφ και Σταυρού (3 θέσεις) 
 
- Επί της οδού Χρ. Μυλωνά, παρά το Πάρκο Ακροπόλεως (2 θέσεις) 
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- Εντός του ανοικτού δημόσιου χώρου στάθμευσης οχημάτων, στην οδό Αθηνών (1 θέση).  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση.  
 
 
563.27 [16.05.15/8]  Διορισμός Χρίστου Γκότση για να ασκεί καθήκοντα Σχολικού 

Τροχονόμου 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει τον κ. Χρίστο Γκότση, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αρ. 108845 
για να εκτελεί καθήκοντα σχολικού τροχονόμου και να τον εξουσιοδοτήσει να ρυθμίζει την τροχαία 
κυκλοφορία κατά τη διασταύρωση του δρόμου από μαθητές στις διαβάσεις πεζών στα δημοτικά 
σχολεία Στροβόλου με την προϋπόθεση ότι θα δώσει την κατά νόμο συναίνεση του ο Αρχηγός 
Αστυνομίας.  
 
 
563.28 [21.1.01]  Διορισμός του κ. Ιωάννη Κληρίδη στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ιδρύματος “Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου” 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει τον κ. Ιωάννη Κληρίδη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Στροβόλου σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Μανώλη ο 
οποίος υπέβαλε την παραίτηση του.  
 
 
563.29 [13.20.155/7]  Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου 
 
Η προσφορά για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου κατακυρώθηκε στην Εταιρεία 
Kyprianides, Nicolaou & Associates έναντι ετήσιας αμοιβής €12.000,00 για περίοδο ενός έτους, ήτοι 
από 1/9/2014-31/8/2015 και με δυνατότητα ανανέωσης της συμφωνίας για δεύτερο έτος με την ίδια 
τιμή της προσφοράς με κοινή συναίνεση των δύο μερών.  Η σχετική συμφωνία ανανεώθηκε για 
δεύτερο έτος με κοινή συναίνεση των δύο μερών, ήτοι μέχρι τις 31/8/2016. 
 
Η εταιρεία Kyprianides & Associates με επιστολή της ημερ. 3/9/2015 πληροφόρησε το Δήμο ότι ο 
συνέταιρος κ. Νίκος Νικολάου έχει αποχωρήσει από το γραφείο Kyprianides, Nicolaou & Associates 
και ως αποτέλεσμα τούτου τις εργασίες του εν λόγω γραφείου τις έχει αναλάβει η εταιρεία Kyprianides 
& Associates. 
 
Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στον οποίο παραπέμφθηκε το θέμα για καθοδήγηση, αποφάνθηκε 
ότι η μόνη περίπτωση που μπορεί ο Δήμος να συνεχίσει τη συμφωνία με τη νέα εταιρεία είναι στην 
περίπτωση που στο ιδρυτικό της έγγραφο αναφέρει ότι η εταιρεία αναλαμβάνει τα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις του συνεταιρισμού Kyprianides, Nicolaou & Associates.  
 
Ενόψει σχετικής δήλωσης της νέας εταιρείας ότι στο ιδρυτικό της έγγραφο δεν υπάρχει αναφορά για 
ανάληψη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του συνεταιρισμού Kyprianides, Nicolaou & 
Associates, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου επανέλαβε ότι η θέση του επί του θέματος παραμένει 
αναλλοίωτη.  
 
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι συζήτησε το θέμα που έχει προκύψει με τον Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας ο οποίος εισηγείται τον τερματισμό του υφιστάμενου συμβολαίου και τη 
ζήτηση προσφοράς, με συνοπτική διαδικασία, μόνο από τη νέα εταιρεία για την χρονική περίοδο που 
εναπομένει μέχρι την ημερομηνία λήξης του σχετικού συμβολαίου. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να ακολουθήσει τη σύσταση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.  
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563.30 [12.2.11.06.1] Οφειλή Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας έναντι του Δήμου 

Στροβόλου 
 
 
563.31 [9.4.2/11] Οφειλές Εταιρείας PHIL-O-MEDIA για τέλη διαφημιστικών πινακίδων για 

την περίοδο μέχρι 2014 
 
Οι οφειλές της εταιρείας PHIL-O-MEDIA LTD οι οποίες αφορούν τέλη διαφημιστικών πινακίδων μέχρι 
και το έτος 2014 ανέρχονται στις €55.696,00. 
 
Η εταιρεία SPP MEDIA με επιστολή της ημερ. 11/11/2015 πληροφόρησε το Δήμο ότι: 
 
 (α) έχει έλθει σε συμφωνία με την εταιρεία PHIL-O-MEDIA LTD για ανάληψη του δικτύου των 

πινακίδων της 
 
(β) οι παλαιότερες υποχρεώσεις της εταιρείας PHIL-O-MEDIA LTD δεν την βαρύνουν.  
 
Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας SPP MEDIA σε πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο 
συζήτησε και το θέμα των προηγούμενων οφειλών της εταιρείας PHIL-O-MEDIA LTD και ζήτησε να 
πληροφορηθεί το ολικό ποσό που οφείλει η εν λόγω εταιρεία στο Δήμο.  
 
Ενόψει του πιο πάνω αιτήματος υπολογίστηκαν οι οφειλές της εταιρείας PHIL-O-MEDIA LTD προς το 
Δήμο με βάση τις σχετικές, με αρ. 541.10 / 13.5.14 και 554.21 / 7.4.15 αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου, οι οποίες προβλέπουν μείωση ποσοστού ύψους 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 40% 
για τα έτη 2014 και 2015.  Το ολικό οφειλόμενο ποσό με τις εν λόγω μειώσεις ανέρχεται σε 
€37.452,60. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει το ποσό των €37.452,60 ως το ολικό οφειλόμενο ποσό της 
εταιρείας PHIL-O-MEDIA LTD και να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο να συνεχίσει τις επαφές με τις δύο 
εταιρείες με στόχο την είσπραξη του εν λόγω ποσού.  
 
 
563.32  [13.7.1/14]  Καταστροφή άχρηστου εξοπλισμού 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την καταστροφή του πιο κάτω άχρηστου εξοπλισμού: 
 

- Clutch – KQC 110 
 
 

563.33 [16.04.002/8]  Αίτημα για μετονομασία της οδού Σωτήρη Αχιλλέως 
 
Ο Σύνδεσμος Πολεμιστών 286 ΜΤΠ – 274 σε επιστολή του ημερ. 30/10/2015 σημειώνει ότι η οδός 
στην οποία δόθηκε το όνομα του ήρωα Σωτήρη Αχιλλέως είναι πολύ μικρή, ότι θα παραμείνει 
άγνωστη και δε φαίνεται να ικανοποιεί την προσπάθεια συντήρησης της μνήμης του ήρωα.   
   
Για το λόγο αυτό ζητά τη μετονομασία της οδού και το όνομα του ήρωα να δοθεί σε μεγαλύτερη 
οδό η οποία να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του Συνδέσμου και της οικογένειας του ήρωα.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα.  
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563.34 [6.33.20]  Αίτηση της εταιρείας Voici La Mode Ltd για παραχώρηση του χώρου 
στάθμευσης μπροστά από τα καταστήματα της στη Λεωφ. Ακροπόλεως, για 
λειτουργία Χριστουγεννιάτικης παιχνιδούπολης 

 
Ο αιτούμενος χώρος στάθμευσης θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες λειτουργίας 
Χριστουγεννιάτικης παιχνιδούπολης από τις 17/12/2015 μέχρι τις 31/12/2015. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την παραχώρηση του χώρου στάθμευσης έναντι καταβολής 
ποσού ύψους €1.000,00 για κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν από την εφαρμογή των 
αναγκαίων μέτρων οδικής ασφάλειας και την αστυνόμευση της περιοχής επί καθημερινής βάσης 
από τους τροχονόμους του Δήμου.  
 
 
 
Οι κ.κ. Α. Μαϊμάρης και Α. Αντωνίου διαφώνησαν.  
 
 
 
 
 
Δήμαρχος 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
          της Δημοκρατίας 
 
ΚΠ’’Γ/ΕιρΠ 
 
 
 


