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Πρακτικά 567ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 29/3/2016 

 

 
 
Πρακτικά 567ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του Δήμου στις 29/3/2016 από τις 5.45μμ – 7.15μμ 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 4/2016 
 
Παρόντες: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
κ.  Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχος  
     
κ.κ. Σταύρος Γερολατσίτης Ανδρέας Μαϊμάρης  
 Ανδρούλα Αντωνίου Φρόσω Γεωργιάδου  
 Μαρία Πασχάλη Φάνος Κουρουφέξης       Μέλη 
 Θωμάς Βασιλείου Σωτήρης Λουκαΐδης       Δημοτικού 
 Στέλιος Γεωργίου Έλλη Σολομωνίδου       Συμβουλίου 
 Σταύρος Σταυρινίδης Παναγιώτης Μανώλη  
 Μιχαήλ Ιερείδης   
    
Απόντες: 
 
 Γιάννος Κατσουρίδης Δημήτρης Τσίγκης  
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Μάριος Χατζηβασιλείου       Μέλη 
 Γεώργιος Αναστασίου Αντώνης Μηχανικός       Δημοτικού 
 Μιχάλης Δαμιανός Γεώργιος Χρυσάνθου       Συμβουλίου 
 Στέλλα Σουρμελή Ιωάννης Κληρίδης  
 Μάρκος Κληρίδης Κώστας Σωφρονίου  
 

        
Παρευρισκόμενη:  κα Άννα Καρύδη, Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
 
Δικαιολόγηση απουσιών: Οι απουσίες των κ.κ. Μ. Διαμιανού, Στ. Σουρμελή, Μ. Κληρίδη,          
Μ. Χατζηβασιλείου και Α. Μηχανικού, δικαιολογήθηκαν.  
      
 

 
567.1 Επικύρωση πρακτικών 
 
Τα πρακτικά της 564ης και 565ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 19/1/2016 και 
9/2/2016, αντίστοιχα αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 
 
Απορρέοντα από τα πρακτικά των πιο πάνω συνεδριών του Δημοτικού Συμβουλίου  
 
  567.1.1 [14.3.02]  Διοργάνωση εορταστικής συναυλίας με την ευκαιρία 

συμπλήρωσης 25 χρόνων λειτουργίας της χορωδίας του Δήμου  
 

(Η παρ. 565.1.1 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
ημερ. 9/2/2016 είναι σχετική). 
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Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι προωθούνται όλες οι απαραίτητες 
ενέργειες για την πραγματοποίηση της συναυλίας όπως έχει 
προγραμματιστεί.  
 
 

567.1.2 [11.12.01.01-11.12.01.03]  Παράνομα υποστατικά (γκαράζ) στους 
Οικισμούς Εκτοπισθέντων  
 
(Η παρ. 565.1.2 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
ημερ. 9/2/2016 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι το θέμα συζητήθηκε στο πλαίσιο 
συνάντησης των Δημάρχων με τον Υπουργό Εσωτερικών που 
πραγματοποιήθηκε στις 11/2/2016.  Αναμένεται η κοινοποίηση των 
αποφάσεων που έχουν ληφθεί.  
 
 

567.1.3 [16.5.18.5]  Αίτηση των κ.κ. Μ. Μιχαήλ και Ζ. Μιχαήλ για ενοικίαση 
τριών χώρων στάθμευσης στον ελεγχόμενο δημοτικό χώρο 
στάθμευσης παρά τα φώτα τροχαίας της Κληματαριάς 

 
(Η παρ. 565.2 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
ημερ. 9/2/2016 είναι σχετική). 
 
Οι αιτητές ενημερώθηκαν ότι το αίτημα τους έχει εγκριθεί.  
 
 

567.1.4 [15.30.01.3/6]  Εξώδικη καταγγελία με αρ. 08-007533 
 
(Η παρ. 565.4 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
ημερ. 9/2/2016 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η επί του θέματος απόφαση του 
κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο.  
 
 

567.1.5 [20.1.017.497]  Αίτημα κ. Βαρνάβα Βαρνάβα για καταβολή 
αποζημίωσης ύψους €250,00 για επανόρθωση ζημιάς σε ελαστικό 
του οχήματος του μετά από τροχαίο ατύχημα λόγω ύπαρξης 
λαγκούβας στο οδικό δίκτυο παρά την οδό Αγ. Στεφάνου  

 
(Η παρ. 565.5 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
ημερ. 9/2/2016 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι προωθείται η καταβολή της πιο πάνω 
αποζημίωσης.  
 
 

567.1.6 [20.01.017.492]  Αίτημα του κ. Α. Βασιλείου για καταβολή 
αποζημίωσης για ζημιά που υπέστη η μοτοσικλέτα του μετά από 
τροχαίο ατύχημα παρά τη συμβολή των οδών Αρμενίας και Ιφιγενείας  

 
(Η παρ. 565.6 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
ημερ. 9/2/2016 είναι σχετική). 
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Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η επί του θέματος απόφαση του 
κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο.  
 
 

567.1.7 [Β 193/13]  Αίτηση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας για 
εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας  

 
(Η παρ. 565.9 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
ημερ. 9/2/2016 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η επί του θέματος απόφαση του 
κοινοποιήθηκε στην Πολεοδομική Αρχή.  

 
 
 

567.2 [13.20.299/4]   Οφειλές κ Α Βιολάρη που έχουν προκύψει από τη χρήση και 
εκμετάλλευση των κυλικείων του Δημοτικού Μεγάρου και του Θεάτρου Στροβόλου 

 
 

567.3 [13.19.03.16]  ΄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:  80740 “Φύλαξη δημοτικών εγκαταστάσεων” 
 Ποσό Πρόνοιας:  €2.000,00 

Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €210,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80723 “Διάφορες αγορές”. 
 
 

567.4 [12.02.11.06.07]  Αίτημα Αθλητικού Σωματείου ΟΜΟΝΟΙΑ για σταδιακή εξόφληση 
οφειλής τέλους θεάματος για Ευρωπαϊκούς αγώνες για την περίοδο 24/7/2014-
6/8/2015  

 
Το Αθλητικό Σωματείο Ομόνοια με επιστολή του ημερ. 11/2/16 υπέβαλε χρονοδιάγραμμα για την 
εξόφληση της πιο πάνω οφειλής του.  
 
Σύμφωνα με το ως άνω χρονοδιάγραμμα η εξόφληση της οφειλής θα γίνει σε τρία χρόνια και τέσσερις 
μήνες.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει το εν λόγω χρονοδιάγραμμα.  
 

 
567.5 [13.25.008.003/12]  Αίτημα Εταιρείας D J Karapatakis & Sons Ltd για μείωση του 

συντελεστή του τέλους θεάματος για τις κινηματογραφικές παραστάσεις στους 
κινηματογράφους Κ Σινεπλέξ στην περιοχή Στροβόλου – Επανεξέταση πολιτικής 
Δήμου για το τέλος θεάματος 

 
Η εταιρεία D J Karapatakis & Sons Ltd με επιστολές της ημερ. 29/5/15, 10/7/15, 4/11/15 και 18/2/16, 
υπέβαλε αίτημα για μείωση του συντελεστή του τέλους θεάματος για τις κινηματογραφικές 
παραστάσεις που πραγματοποιούνται στους δύο κινηματογράφους K Σίνεπλεξ που λειτουργούν στην 
περιοχή Στροβόλου από 10% σε 5% που επιβάλλεται για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες που 
διεξάγονται στο στάδιο ΓΣΠ.  
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Το αίτημα της πιο πάνω εταιρείας απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο με την υπ΄ αρ. 
558.27 / 30.6.15 απόφαση του ζήτησε την επαναφορά του μετά την επανεξέταση της γενικότερης 
πολιτικής του Δήμου σε ότι αφορά το φόρο θεάματος.  
 
Για τη συζήτηση του θέματος κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: 
 
(α) Πίνακας με τα έσοδα του Δήμου από την επιβολή τέλους θεάματος στην εταιρεία D J 

Karapatakis & Sons Ltd για τις κινηματογραφικές παραστάσεις στους κινηματογράφους Κ 
Σίνεπλεξ στην περιοχή Στροβόλου. 

 
(β) Γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Γρ. Λεοντίου ημερ. 30/11/2015 η οποία 

απαντά στο ερώτημα κατά πόσο η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μειώσει το 
συντελεστή του φόρου θεάματος που επιβάλλει για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες που 
διεξάγονται στο στάδιο ΓΣΠ από 10% σε 5% αποτελεί δυσμενή διαχείριση έναντι των 
υπολοίπων φορέων δημοσίου θεάματος καθώς επίσης κατά πόσο αυτή μπορεί να θεωρηθεί 
ως αντισυνταγματική. 

 
(γ) Πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία σε ότι αφορά την πολιτική επιβολής του τέλους 

θεάματος από άλλες Δημοτικές αρχές.  
 
Στη γνωμάτευση του ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου σημειώνει ότι κατά την άποψη του, η μείωση 
του συντελεστή του φόρου θεάματος από 10% σε 5% για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες αποτελεί 
δυσμενή διάκριση σε άλλους φορείς δημοσίου θεάματος και ως εκ τούτου μπορεί να θεωρηθεί 
αντισυνταγματική.  
 
Στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε κατά την οποία έγινε ανάλυση της πολιτικής των διαφόρων 
Δήμων, διατυπώθηκαν απόψεις τόσο υπέρ της υιοθέτησης της γνωμάτευσης όσο και εναντίον. 
 
Το Συμβούλιο μετά το πέρας της συζήτησης αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ζητήσει και δεύτερη 
γνωμάτευση από άλλο νομικό σύμβουλο επί του ιδίου ερωτήματος και το θέμα να επανέλθει σε 
προσεχή του συνεδρία για περαιτέρω συζήτηση και λήψη απόφασης.  
 

 
567.6 [12.02.01]  Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου  
 
 
567.7 [13.20.155]  Συμβόλαιο για την παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή εσωτερικού 

ελέγχου – Εταιρεία Kyprianides, Nicolaou & Associates 
 
(Οι παρ. 563.29 και 565.16 των πρακτικών των συνεδριών του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 
15/12/2015 και 9/2/2016 αντίστοιχα είναι σχετικές). 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση του με αρ. 565.16 / 9.2.16 αποφάσισε να ζητήσει γραπτώς 
τις απόψεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας επί του θέματος.  
 
Αντίγραφο της σχετικής επιστολής του Δημάρχου προς το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας καθώς και 
αντίγραφο της απάντησης του Γενικού Ελεγκτή κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο με την ημερήσια 
διάταξη.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την προκήρυξη προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για τη 
διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου με ανοικτή διαδικασία.  
 
Στο σημείο αυτό ο κ. Στ. Γερολατσίτης αποχώρησε από τη συνεδρία. 
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567.8 [13.20.621]  Αγορά υπηρεσιών για τον εντοπισμό χρεωστών του Δήμου και 
παρότρυνση τους για εξόφληση των οφειλών τους προς το Δήμο 

 
Στον εγκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο  Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2016 
υπάρχει εγκριμένo ποσό  πρόνοιας στο άρθρο 1006-8079917 με τίτλο «Αγορά Υπηρεσιών για τον 
εντοπισμό χρεωστών του Δήμου και παρότρυνση τους για εξόφληση των οφειλών τους προς το 
Δήμο» συνολικού ύψους € 30.000,00. 
 
Σε περίπτωση πλήρους υλοποίησης της πρόνοιας αυτής αναμένεται η επίτευξη εισπράξεων 
καθυστερημένων φορολογιών  ύψους €300.000,00 περίπου εάν το ποσοστό της αμοιβής για την 
εκτέλεση της πιο πάνω εργασίας κυμανθεί στο 10% επί των εισπρακτέων ποσών. 
 
Παράλληλα όσες περιπτώσεις μετά από την διερεύνηση που θα διεξαγάγει η εταιρεία και δεν 
καταστεί δυνατός ο εντοπισμός των φορολογουμένων θα προωθηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο 
για διαγραφή με στόχο να κλείσουν οι φορολογικοί κατάλογοι καθυστερημένων φορολογιών 
περιόδου 2006-2012 και να παραμείνουν μόνο οι περιπτώσεις όπου έχουν εγερθεί αγωγές. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την προκήρυξη προσφορών για αγορά των πιο πάνω 
υπηρεσιών.  
 
 
567.9 [13.25.07/9] Διαγραφές καθυστερημένων φορολογιών σκυβάλων και 

επαγγελματικής άδειας για την περίοδο 1991-1999 για τις οποίες ηγέρθηκαν 
αγωγές και εκδόθηκαν εντάλματα χωρίς να καταστεί δυνατή η εκτέλεση τους λόγω 
μη εντοπισμού των φορολογουμένων 

 
Στα πλαίσια διερεύνησης των καθυστερημένων φορολογιών σκυβάλων και επαγγελματικής άδειας 
για την περίοδο 1991-1999 για τις οποίες ηγέρθηκαν αγωγές και εκδόθηκαν εντάλματα χωρίς ωστόσο 
να καταστεί δυνατή η επίδοση τους λόγω μη εντοπισμού των φορολογουμένων, και μετά από νέα 
διερεύνηση από την Υπηρεσία, έχει ετοιμαστεί σχετική έκθεση για κάθε περίπτωση ανά είδος και έτος 
φορολογίας η οποία διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη.  Αντίγραφο της εν λόγω 
έκθεσης είναι καταχωρημένο στις σελ. 110 έως 293 του φακέλου με αρ. 13.25.07/6. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διαγραφή των πιο πάνω φορολογιών.  
 
Τα συνολικά ποσά της φορολογίας σκυβάλων και επαγγελματικής άδειας που διαγράφονται 
ανέρχονται σε €29.710,64 και €6.500,00 αντίστοιχα όπως φαίνεται αναλυτικά στον πιο κάτω πίνακα.  
 

ΕΤΟΣ  
ΣΚΥΒΑΛΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΑΔΕΙΑ 

€ € 

1991 994.56 707.67 

1992 3,827.90 530.59 

1993 11,416.04 1,940.55 

1994 3,029.40 502.82 

1995 1,475.86 640.63 

1996 1,645.49 636.00 
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1997 2,296.44 113.13 

1998 2,064.09 676.08 

1999 2,960.86 752.62 

ΟΛΙΚΑ 29,710.64 6,500.09 

 
 
 
 
 
567.10 [13.7.1/14]  Άχρηστος εξοπλισμός για καταστροφή 

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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ S/N 

1. Γρίλια πλαστική KHW445 

2. Γρίλια μεταλλική  KHW445 

3. Μπαταρία KHW445 

4. Εξαρτήματα επισκευής Gear Box KWM381 

 
 
567.11  [9.4.02/11]  Αιτήσεις για έκδοση άδειας ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων 
 
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 ΔΠ82/2004 
POLYTROPO ADVERTISING 
LTD 

21/62E2/K/2607 Ιωσήφ Χ” Ιωσήφ 

2 ΔΠ25/2006 
POLYTROPO ADVERTISING 
LTD 

21/61E2/G/87 Λεωφ. Στροβόλου 

3 ΔΠ71/2006 
POLYTROPO ADVERTISING 
LTD 

21/63W2/N/2178 Λεωφ. Λεμεσού 

4 ΔΠ72/2006 
POLYTROPO ADVERTISING 
LTD 

21/63W2/N/2178 Λεωφ. Λεμεσού 

5 ΔΠ73/2003 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 30/5W2/G/3669 Λεωφ. Στροβόλου 

6 ΔΠ74/2003 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 30/6E1/K/2456 Ιωσήφ Χ” Ιωσήφ 

7 ΔΠ3/2004 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 21/54W1/D/435 Προδρόμου 

8 ΔΠ87/2004 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 21/63W1/N/2333 Λεωφ. Λεμεσού 

9 ΔΠ15/2005 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 21/63W2/K/2010 Λεωφ. Αθαλάσσας 

10 ΔΠ10/2001 SUPER BRD ADS LIMITED 21/61E2/G/2126 Λεωφ. Στροβόλου 

11 ΔΠ13/2001 SUPER BRD ADS LIMITED 21/63W2/K/724 Λεωφ. Αθαλάσσας 

12 ΔΠ1/2012 SUPER BRD ADS LIMITED 30/6E2/11/382 Καλαμών 

13 ΔΠ2/2012 SUPER BRD ADS LIMITED 30/6E2/11/420 Καλαμών 

14 ΔΠ64/2003 TEMCO PANEL ADVERT. LTD 30/5W2/F/1675 Λεωφ. Σπύρου Κυπρ. 

15 ΔΠ60/2003 TEMCO PANEL ADVERT. LTD 30/5W2/F/1675 Λεωφ. Σπύρου Κυπρ. 
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16 ΔΠ54/2003 TEMCO PANEL ADVERT. LTD 30/6W2/J/2839 Ιωσήφ Χ΄Ιωσήφ 

17 ΔΠ21/2000 TEMCO PANEL ADVERT. LTD 30/6E1/K/2715 Σταυρού 

18 ΔΠ22/2000 TEMCO PANEL ADVERT. LTD 30/6E1/K/2715 Σταυρού 

19 ΔΠ11/2012 TEMCO PANEL ADVERT. LTD 21/61W1/5/1272 Αρχαγγέλου 

20 ΔΠ12/2012 TEMCO PANEL ADVERT. LTD 21/61W1/5/1272 Αρχαγγέλου 

21 ΔΠ13/2012 TEMCO PANEL ADVERT. LTD 21/61W1/5/1272 Αρχαγγέλου 

22 ΔΠ76/2003 
MEGA PRINT COLOYRS BY 
ROLANDOS 

30/5W2/G/3669 Λεωφ. Στροβόλου 

23 ΔΠ16/2011 SCB DIY COMPANY 30/15W1/11/377 Καλαμών 

24 ΔΠ17/2011 SCB DIY COMPANY 30/15W1/11/377 Καλαμών 

25 ΔΠ18/2011 SCB DIY COMPANY 30/15W1/11/377 Καλαμών 

26 ΔΠ19/2011 SCB DIY COMPANY 30/15W1/11/377 Καλαμών 

27 ΔΠ36/2004 ANASTASIOS STEPHANIDES 30/7W1/K/1898 Λεωφ. Λεμεσού 

28 ΔΠ37/2004 ANASTASIOS STEPHANIDES 30/7W1/K/1898 Λεωφ. Λεμεσού 

29 ΔΠ18/2003 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΟΡΔΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

30/6W2/H/2371 Νικολάου Πλαστήρα 

 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 9 του περί Εκθέσεως Διαφημίσεων 
(΄Ελεγχος) 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.  
 
 
567.12  [9.4.02/11]  Αιτήσεις για έκδοση άδειας ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων 
 
Ο πιο κάτω πίνακας περιλαμβάνει αιτήσεις για έκδοση άδειας ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων: 
 

Α/Α ΑΡ.ΦΑΚ. ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΡ. ΤΕΜ-Φ/ΣΧ-ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

1 ΔΠ4/2016 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 21/1012V05/C/479 Λεωφ. Στροβόλου 

2 ΔΠ5/2016 COZI TRENDS LTD 30/5W1/7/4167 Λεωφ. Στροβόλου 

 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις θετικές απόψεις του Αστυνομικού Διευθυντή Λευκωσίας επί των 
αιτήσεων αποφάσισε να εγκρίνει την έκδοση των αιτούμενων αδειών.  
 
 
567.13 [13.25.008.007/9 Εκκρεμείς δικαστηριακές υποθέσεις του Δήμου με τον Κυπριακό 

Οργανισμό Αθλητισμού 
 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι σε υπηρεσιακή σύσκεψη που έγινε υπό την προεδρία του Δημάρχου 
στην παρουσία του Νομικού Συμβούλου του Δήμου αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: 
 
(α) Ο Δήμος να ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο ότι ο ΚΟΑ δεν έχει συμμορφωθεί μέχρι 

σήμερα με τις αποφάσεις του δικαστηρίου στις αγωγές με αρ. 6390/2007, 2851/2010, 
3669/2011 και 5305/2014 και να ζητήσει την καταβολή μέρους της ετήσιας Κρατικής Χορηγίας 
που λαμβάνει ο ΚΟΑ στο Δήμο έναντι των οφειλών του 

 
(β) να ζητηθεί η συνένωση όλων των εφέσεων που έχει εγείρει ο ΚΟΑ στην πρώτη έφεση με αρ. 

3487Α για επιτάχυνση της διαδικασίας εκδίκασης τους.  
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Το Συμβούλιο συμφώνησε με το χειρισμό του θέματος.  
 
 
567.14 [13.25.004/8]  Επιβολή τέλους σκυβάλων οικιστικών υποστατικών για το έτος 2016 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να καθορίσει τα τέλη σκυβάλων για το έτος 2016 όπως φαίνεται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ € 
  

Οικιστικά υποστατικά   

Επαύλεις 171 

Κενό Υποστατικό - Διαμέρισμα 20 

Κενό Υποστατικό - Κατοικία 30 

Μονήρης  Ενοικιαστές 115 

Μονήρης Ιδιοκτήτες  115 

Μονήρης Εργαζόμενοι Συνοικισμών 60 

Μόνιμοι κάτοικοι Εξωτερικού 80 

Οικογένειες Ενοικιαστές Πολύτεκνοι 104 

Οικογένειες Ιδιοκτήτες Πολύτεκνοι 104 

Οικογένειες Ενοικιαστές 145 

Οικογένειες Ιδιοκτήτες  145 

Οικογένειες Συνοικισμών-Πολύτεκνοι 87 

Οικογένειες Συνοικισμών 112 

Συνταξιούχοι  (ζευγάρια) -Ιδιοκτήτες&Ενοικιαστές -μέχρι €1300 60 

Συνταξιούχοι (ζευγάρια)-Ιδιοκτήτες&Ενοικιαστές -πέραν €1300 145 

Συνταξιούχοι  (μονήρης) -Ιδιοκτήτες&Ενοικιαστές -μέχρι €1300 30 

Συνταξιούχοι  (μονήρης) - Ιδιοκτήτες&Ενοικιαστές - πέραν €1300 115 

Αναπηρία με εισόδημα άνω των 10.000,00 (€17.086,00) 103 

Αναπηρία με εισόδημα μέχρι 10.000,00 (€17.086,00) 68 

Ανάπηροι – 6ος πίνακας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με 70% αναπηρία 68 

Συνταξιούχοι Συνοικισμών - ζευγάρια 27 

Συνταξιούχοι Συνοικισμών - Μονήρης 11 

Υπερήλικες (75 ετών και άνω) - Με εισόδημα κάτω των €10.250,00 0 

Υπό ανέγερση Υποστατικό/Ανακαίνιση 0 

 
 
567.15 [14.3.15.1]  Συναυλία “Στην αγκαλιά μου κι΄ απόψε” 
 
Με επιστολή του ημερ. 12/2/2016 προς το Δήμο ο κ. Μάριος Ιωάννου (πιανίστας, εκπαιδευτικός) 
ζητά τη 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 “Στην αγκαλιά μου κι΄ απόψε” στις 15 Μαΐου 2016.  
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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 
τη διοργάνωση της συναυλίας για την οποία ο Δήμος θα παρουσιάζεται ως υποστηρικτής.  Οι 
διοργανωτές θα καταβάλουν τον Φόρο Θεάματος.  
 
 
Δήμαρχος 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
          της Δημοκρατίας 
 
ΚΠ’’Γ/ΕιρΠ 


