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Πρακτικά 568ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 26/4/16 

 

 
 
Πρακτικά 568ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του Δήμου στις 26/4/16 από τις 5.45μμ – 7.30μμ 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 5/2016 
 
Παρόντες: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
κ.  Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχος  
 
κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης Μιχαήλ Ιερείδης  
 Σταύρος Γερολατσίτης Ανδρέας Μαϊμάρης  
 Ανδρούλα Αντωνίου Μάριος Χατζηβασιλείου  
 Μαρία Πασχάλη Αντώνης Μηχανικός       Μέλη 
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Φάνος Κουρουφέξης       Δημοτικού 
 Θωμάς Βασιλείου Ιωάννης Κληρίδης       Συμβουλίου 
 Στέλιος Γεωργίου Σωτήρης Λουκαΐδης  
 Μιχάλης Δαμιανός Παναγιώτης Μανώλη  
    
Απόντες: 
 
 Γεώργιος Αναστασίου Δημήτρης Τσίγκης  
 Σταύρος Σταυρινίδης Γεώργιος Χρυσάνθου       Μέλη 
 Στέλλα Σουρμελή Έλλη Σολομωνίδου       Δημοτικού 
 Μάρκος Κληρίδης Κώστας Σωφρονίου       Συμβουλίου 
 Φρόσω Γεωργιάδου   
 

        
Παρευρισκόμενος:  κ. Γιώργος Χριστοδούλου, Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
 
Δικαιολόγηση απουσιών: Οι απουσίες των κ.κ. Στ. Σταυρινίδη, Στ. Σουρμελή, Μ. Κληρίδη, Φρ. 
Γεωργιάδου και Ε. Σολομωνίδου, δικαιολογήθηκαν.  
 
      
 

 
568.1 Επικύρωση πρακτικών 
 
Τα πρακτικά της 566ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 23/2/2016 
αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 
 
 
Θέματα αρμοδιότητας Διαχειριστικής Επιτροπής  
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 21/3/16 κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο. 
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 568.2 [16.4.2.2.14]  Αίτημα Σωματείου «Μηλιά Αμμοχώστου» για 
ονοματοδότηση οδού ή πλατείας με το όνομα «Ρε Αλέξη» 

 
(Η παρ. 1.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 21/3/16 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε να εγκρίνει τη συμπερίληψη του πιο πάνω ονόματος στον 
κατάλογο ονομασιών οδών. 
 
Περαιτέρω αποφάσισε όπως το θέμα επανέλθει ενώπιον του με σχετική 
πρόταση για το δρόμο στον οποίο θα δοθεί η εν λόγω ονομασία και τις 
λεπτομέρειες της εκδήλωσης ονοματοδότησης. 
 
 

 568.3 [4.3.04.03.02]  Αίτηση για ενίσχυση των δραστηριοτήτων του 
Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων πολιτών  

 
(Η παρ. 2.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 21/3/16 είναι σχετική). 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε να εγκρίνει την καταβολή της ετήσιας εισφοράς ύψους €250,00. 
 
 

 568.4 [20.1.17.564]  Αίτημα για καταβολή αποζημίωσης για καταστροφή 
ελαστικού ιδιωτικού οχήματος του κ Στ Ανδρέου που προκλήθηκε στο 
χώρο στάθμευσης του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου 

 
(Η παρ. 3.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 21/3/16 είναι σχετική). 

 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις συνθήκες πρόκλησης της ζημιάς και τις 
επί του θέματος απόψεις του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, υιοθέτησε 
εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να εγκρίνει τη διάθεση 
ποσού ύψους €100,00 για κάλυψη της ζημιάς. 
 
 

 568.5 [20.4.5.216]  Αίτημα για καταβολή αποζημίωσης για ζημιές σε όχημα του 
κ Γρ Παναγή, μετά από ατύχημα στη Λεωφ Λεμεσού 

 
(Η παρ. 4.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 21/3/16 είναι σχετική). 

 
 Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις συνθήκες πρόκλησης της ζημιάς και τις 
απόψεις του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, υιοθέτησε εισήγηση της 
Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα. 
 
 

 568.6 [16.5.18.5]  Αίτημα της Τράπεζας Πειραιώς για την ενοικίαση δύο χώρων 
στάθμευσης σε ετήσια βάση στο χώρο στάθμευσης παρά την 
Κληματαριά για τους πελάτες της 

 
(Η παρ. 7.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 21/3/16 είναι σχετική). 
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 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα. 
 
 

Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσωπικού 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Προσωπικού ημερ. 11/4/16 κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο. 
 
 568.7 [8.4.1]  Γραπτή υπηρεσιακή εξέταση για ορισμένες θέσεις της Δημοτικής 

Υπηρεσίας όπως προβλέπεται στα εγκριμένα Σχέδια Υπηρεσίας 
 
 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας  
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημερ. 31/3/16 κοινοποιήθηκε 
στο Συμβούλιο. 
 
 568.10 [1.2.01]  Βελτιωτικά έργα και δημιουργία νέων εγκαταστάσεων στο 

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο 
 

(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και 
Νεολαίας ημερ. 31/3/16 είναι σχετική). 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και 
αποφάσισε να εγκρίνει τα ακόλουθα βελτιωτικά έργα στο χώρο του Δημοτικού 
Αθλητικού Κέντρου: 

 
(α) τα όργανα εκγύμνασης να τοποθετηθούν στο χώρο που βρίσκονται 

τα μονόζυγα δημιουργώντας έτσι χώρο εκγύμνασης ασκουμένων 
 

(β) δημιουργία δύο γηπέδων αντισφαίρισης στο χώρο που βρίσκεται 
τώρα το γήπεδο φούτσαλ 

  
(γ) αγορά και τοποθέτηση έτοιμου προκατασκευασμένου στεγασμένου 

χώρου για τις ανάγκες που προκύπτουν από διάφορες εκδηλώσεις. 
Σε αρχικό στάδιο θα τοποθετηθεί ένα στο χώρο των γηπέδων 
αντισφαίρισης και ακολούθως  δεύτερο στην περιοχή των γηπέδων 
φούτσαλ 

 
(δ) διάθεση ποσού ύψους περίπου €1.000,00 για τοποθέτηση και 

επίστρωση κεραμιδόσκονης όπου χρειάζεται, στο χώρο του στίβου, 
έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του στίβου 

 
(ε) διάθεση του αναγκαίου ποσού για την αγορά και εγκατάσταση 

πασσάλων και ταμπλό καλαθόσφαιρας για τη δημιουργία εκ νέου 
γηπέδου καλαθόσφαιρας για να καλύψει την ανάγκη που προκύπτει 
από τη μεγάλη ζήτηση. Να διερευνηθεί η δυνατότητα, τα καλάθια, να 
τα προμηθεύσει στο Δήμο, ο ΚΟΑ.  

 
 

 568.11  [1.1.2.1/4]  Απολογισμός πρωταθλήματος Αντισφαίρισης Δήμου 
Στροβόλου 
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(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και 
Νεολαίας ημερ. 31/3/16 είναι σχετική). 

 
 Το Τουρνουά αντισφαίρισης το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία διεξήχθη 
από τις 11/3/16 μέχρι τις 2/4/16 και σε αυτό συμμετείχαν πέραν των 210 
αθλητών/αθλητριών σε 14 διαφορετικές κατηγορίες. 
 
Το συνολικό κόστος του πρωταθλήματος ανήλθε στο ποσό των €1.300,00 
ενώ τα έσοδα από τα δικαιώματα συμμετοχής, ανήλθαν στο ποσό των 
€1.680,00. 
 
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και 
αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 
 

Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
 
Τα σημειώματα των συνεδρίων της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 8/2/16 και 24/2/16 και 
3/3/16 αντίστοιχα κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 
 
 568.12 [14.3.17 και 14.3.17.1]  Λειτουργία Λαογραφικού/Χορευτικού Ομίλου 
 

(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 8/2/16 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει την αγορά ενός μεταλλικού ντουλαπιού για την 
φύλαξη αντικειμένων που χρησιμοποιούνται από το Λαογραφικό Όμιλο. 
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο συζήτησε πρόταση της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων για αναστολή του τέλους συμμετοχής στον Λαογραφικό Όμιλο και 
αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα στην Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων 
για επανεξέταση.  
 

 
 568.13  [14.3.02 και 14.3.02.2]  Συναυλία Δημοτικής Χορωδίας 
 

(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 8/2/16 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε όπως η συναυλία πραγματοποιηθεί στις 31/5/16 στο Δημοτικό 
Θέατρο Στροβόλου. 
 
Περαιτέρω σε σχέση με την συναυλία το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει: 
 

(α) τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων (προβολή φωτογραφιών) 
 
(β) την συμμετοχή ατόμου για παρουσίαση της εκδήλωσης 
 
(γ) την ερμηνεία σόλων από τα μέλη της χορωδίας και όχι από ξένο 
 τραγουδιστή 
 
(δ) την συμμετοχή του μουσικού σχήματος του κ. Άριστου Αντωνίου 
 έναντι του ποσού των €800,00.  
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 568.14 [14.3.17.1]  Επιστολή από τον Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου, 
με θέμα την προσεχή παράσταση του Λαογραφικού Ομίλου Στροβόλου 

 
(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 24/2/16 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε όπως όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων εισόδου 
δοθούν προς όφελος του Συνδέσμου για άτομα με Αυτισμό. 
 
Το εισιτήριο εισόδου καθορίστηκε στο ποσό των €5,00.  

 
 
 568.15 [14.2.01.7]  Πρόταση της κ. Μ. Χριστοδούλου σε σχέση με το Μουσείο και 

Εργαστήριο Θεάτρου Σκιών Πάφιος 
 

 (Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 24/2/16 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση γιατί αφενός δεν 
περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση της και 
αφετέρου υποβλήθηκε εκπρόθεσμα. 

 
 
 568.16  [14.3.06]  Εκπρόθεσμες προτάσεις 
 

(Η παρ. 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 24/2/16 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει τις ακόλουθες προτάσεις γιατί υποβλήθηκαν 
εκπρόθεσμα. 
 

Α/Α Φορέας Πρόταση 

1 Λόλλος Γιωργαλλέτος 
Μουσική παράσταση με το 
συγκρότημα "Γιωργαλλέτοι" 

2 
Πολιτιστικός Όμιλος 
"Αράδιππος" 

Πρόταση για τις Απόκριες 

 
 

 568.17 [14.2.01.7]  Πρόταση από Πολιτιστικό Όμιλο Προσωπικού ΑΗΚ για 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων 

 
(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 3/3/16 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση γιατί υποβλήθηκε 
εκπρόθεσμα. 
 

 
568.18 [11.4.1]  Υπογραφή της Διακήρυξης Δήμων κατά του Αντισημιτισμού   
 (Mayors United Against Anti-Semitism) 
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Με επιστολή του ημερ. 16/4/15 ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου κ. Α. Γαλανός 
πληροφόρησε το Δήμο ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων τον έχει εξουσιοδοτήσει να 
υπογράψει την ως άνω Διακήρυξη. Επίσης αποφασίστηκε όπως γίνει παραίνεση προς όλους τους 
Δήμους για υπογραφή της εν λόγω Διακήρυξης. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την υπογραφή της Διακήρυξης. 

 
 

568.19  [4.3.5/14]  Αίτημα για παραχώρηση του Πάρκου Ακρόπολης 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση του Πάρκου Ακροπόλεως για την 
πραγματοποίηση του πρώτου Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας στις 12/6/2016. 
 
Ο Δήμος Στροβόλου θα παρουσιάζεται ως υποστηρικτής της εκδήλωσης. 
 
 
568.21  [3.4.2/13]  Έκδοση Αδειών Πώλησης Οινοπνευματωδών ποτών 
 
(Η παρ αρ 559.2 της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 23/7/2015, είναι σχετική) 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ 559.2 ημερ 23/7/2015 αποφάσισε ως 
ακολούθως: 
 
(α) για το έτος 2015 η άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών σε υποστατικά εξαιρουμένων: 
 

(i) των υποστατικών που αφορούν δημόσια κτίρια, η λειτουργία των οποίων διέπεται 
από τις πρόνοιες του άρθρου 112 του Περί Δήμων Νόμου 

 
(ii) των υποστατικών για τα οποία εκδόθηκε, από το δικαστήριο, διάταγμα κατεδάφισης 

 
να παραχωρείται ανεξάρτητα εάν αυτά καλύπτονται από τις προαπαιτούμενες, από το Κεφ 
144, άδειες και πιστοποιητικά 
 

(β) να παραχωρήσει τελευταία πίστωση χρόνου μέχρι 31/12/2015 σε κάθε ενδιαφερόμενο,  να 
μεριμνήσει για την εξασφάλιση των προαπαιτούμενων, από το Κεφ 144, αδειών και 
πιστοποιητικών προκειμένου να του παραχωρηθεί άδεια πώλησης οινοπνευματωδών 
ποτών για το έτος 2016. 

 

Το Συμβούλιο συζήτησε το θέμα σε συνάρτηση με τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και 
αποφάσισε να αναθεωρήσει την επί του θέματος απόφασή του ως ακολούθως: 
 
(α) για το έτος 2016 η άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών σε όλα ανεξαίρετα τα 

υποστατικά να παραχωρείται ανεξάρτητα εάν αυτά καλύπτονται από τις προαπαιτούμενες 
από το Κεφ 144 άδειες και πιστοποιητικά 

 
(β) να ζητήσει από την Υπηρεσία να προβεί στην ετοιμασία Έκθεσης η οποία να περιλαμβάνει 

κατάλογο με όλες τις κατηγορίες υποστατικών καθώς και περιγραφή για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν σε ότι αφορά την εξασφάλιση αδειών πώλησης οινοπνευματωδών 
ποτών  (όπως για παράδειγμα μπυραρία «Καλυψώ» - εστιατόριο «Το αρμενάκι» και 
ψαροταβέρνα «Family Nest») και 

 
(γ) το θέμα να επανέλθει ενώπιον του τον προσεχή Οκτώβριο προκειμένου να τοποθετηθεί 

τελεσίδικα επί του θέματος για το 2017 και μετέπειτα. 
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568.22 [13.19.3.16]  Έγκριση 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: 
 
Ι. Κώδικας Προϋπολογισμού: 10111 "Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές/ Εκτυπωτές" 
 Ποσό Πρόνοιας:   €15.000,00 
 
Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €3.750,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 10105 
"Μηχανήματα"  
 
 
 
 
568.23 [19.3.15.12]  Έκθεση για την οχληρία που παρατηρείται στα τεμάχια 400 και 76Α, 

Τμήμα D, Φ/Σχ ΧΧΙ/54.W.2 παρά την κοίτη του Πεδιαίου ποταμού  
 
Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη έκθεση της Υπηρεσίας σύμφωνα με την 
οποία: 
 
(α) στα τεμάχια με αρ. 400 και 76Α Φ/Σχ ΧΧΙ.54.W.2 του Τμήματος D τα οποία  βρίσκονται παρά 
 την κοίτη του Πεδιαίου ποταμού υπάρχει μεγάλος αριθμός κυψέλων μέσα στις οποίες 
 διατηρούνται μελίσσια. 
 
(β) Η ύπαρξη των πιο πάνω κυψέλων η τοποθέτηση των οποίων έγινε από τον κ. Γιαννάκη 

Σταυρινίδη, Ρούμελης 7, διαμ.201, 2063 Στρόβολος και η παρουσία των μελισσών είναι 
επιζήμια για τις ανέσεις των περιοίκων. Οι μέλισσες επηρεάζουν την ασφάλεια των δημοτών 
και είναι δυνατό τα τσιμπήματα τους να καταστούν επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία. 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να παραχωρήσει τρίμηνη πίστωση χρόνου για την ολοκλήρωση της 
φετινής παραγωγής μελιού και να καλέσει στη συνέχεια τον κ. Γ. Σταυρινίδη να μετακινήσει τις 
κυψέλες. 
 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το θέμα να επανέλθει ενώπιον του. 
 
Ο κ. Γ. Κατσουρίδης εισήλθε στην αίθουσα κατά τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος. 
 
 
 568.24 [19.3.15.9]  Έκθεση για την οχληρία  που παρατηρείται στα τεμάχια 190 και 1807, 

τμήμα G, Φ/Σχ ΧΧΙ/61.W.2, στην οδό Μορφέα στο Στρόβολο 
 
Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη, έκθεση της Υπηρεσίας σύμφωνα με την 
οποία: 
 
(α) στα τεμάχια με αρ. 190 και 807, Φ/Σχ ΧΧΙ.61.W.2 του Τμήματος G τα οποία βρίσκονται παρά 
 την οδό Μορφέα, υπάρχει μεγάλος αριθμός κυψέλων μέσα στις οποίες διατηρούνται μελίσσια 
 
(β) η ύπαρξη των πιο πάνω κυψέλων, η τοποθέτηση των οποίων έγινε από τον κ. Γιαννάκη 

Σταυρινίδη, Ρούμελης 7, διαμ. 201, 2063 Στρόβολος και η παρουσία των μελισσών είναι 
επιζήμια για τις ανέσεις των περιοίκων. Οι μέλισσες επηρεάζουν την ασφάλεια των δημοτών 
και είναι δυνατό τα τσιμπήματα τους να καταστούν επισφαλή για την ανθρώπινη υγεία. 
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Το Συμβούλιο αποφάσισε να παραχωρήσει τρίμηνη πίστωση χρόνου για την ολοκλήρωση της 
φετινής παραγωγής μελιού και να καλέσει στη συνέχεια τον κ. Γ. Σταυρινίδη να μετακινήσει τις 
κυψέλες. 

 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το θέμα να επανέλθει ενώπιον του. 

 
 
568.25  [6.33.7.1/4]  Αίτημα του Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής για παραχώρηση 

 της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου για τη 
διοργάνωση από το ΚΕΝΘΕΑ και τη Διεύθυνση Υγειονομικού της Εθνικής Φρουράς στις 10/5/2016, 
θεατρικής παράστασης στα πλαίσια των φετινών εκδηλώσεων για την ημέρα κατά των ναρκωτικών. 
  
 
 
568.26 [2.2.1.7/14]  Διεύρυνση και Βελτίωση της οδού Τσερίου 
 
(Η παρ. 564.7 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 19/1/16 είναι 
σχετική). 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση του με αρ. 564.7/19.1.16 αποφάσισε να μην εγκρίνει την 
διάθεση ποσού ύψους €973,42, το οποίο αφορά τη συνεισφορά του Δήμου για την πληρωμή του 
Μελετητή για τον επανασχεδιασμό της οριζοντιογραφίας του Έργου και την παρουσίαση της στο 
Υπουργείο Εσωτερικών. 
 
Το Συμβούλιο επανεξέτασε το θέμα κατόπιν παράκλησης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 
και αποφάσισε κατά πλειοψηφία να αναθεωρήσει την επί του θέματος απόφαση του και να εγκρίνει τη 
διάθεση της πιο πάνω δαπάνης. 
 
 
568.27  [19.3.06]  Ακινητοποιημένα αυτοκίνητα και/ή άλλα αντικείμενα 
  
Σύμφωνα με σχετική έκθεση της Υπηρεσίας ημερ. 5/4/2016 τα οχήματα καθώς και τα άλλα 
αντικείμενα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που βρίσκεται καταχωρημένος στις σελ. 189-196 
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. 
 
 
568.28 [16.2.5.13]  Ανάθεση διαχείρισης συστήματος ποδηλάτων Λευκωσίας στην 

Εταιρεία Nextbike Cyprus 
 
Μετά τον τερματισμό της συμφωνίας με την Εταιρεία Brainbox Ltd, λόγω σοβαρών παραβιάσεων 
όρων της από την εν λόγω Εταιρεία και την προώθηση του θέματος στο Νομικό Σύμβουλο για λήψη 
μέτρων εναντίον της, το σύστημα από τις 28/7/2015, μέχρι σήμερα είναι σε αδράνεια. 
 
Όλος ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί, καταγραφεί και αποθηκευτεί στις αποθήκες των Δήμων που 
μετέχουν στην Δ.Ε.Π.Λ. 
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Ακολούθως τέθηκαν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μετόχων της ΔΕΠΛ δύο προτάσεις 
για την ανάληψη της διαχείρισης του συστήματος Ποδηλάτων Λευκωσίας, από την Εταιρεία Nextbike 
Cyprus η οποία δραστηριοποιείται με επιτυχία στην περιοχή της Λεμεσού έχοντας θέσει σε λειτουργία 
παρόμοιο σύστημα και από τον Δήμο Λευκωσίας. 
 
Οι δύο προτάσεις είχαν περίπου το ίδιο οικονομικό κόστος για τα μέλη της ΔΕΠΛ ήτοι €50.000,00, και 
μετά από την αξιολόγηση τους, το θέμα τέθηκε ενώπιον των μετόχων της ΔΕΠΛ στις 11/4/2016 οι 
οποίοι αποφάσισαν ομόφωνα την ανάθεση της διαχείρισης στην Εταιρεία Nextbike Cyprus. 

 
Η πιο πάνω δαπάνη δεν θα καταβληθεί στο διαχειριστή του συστήματος αλλά στον οίκο που θα 
επιλεχθεί μετά από δημόσιο διαγωνισμό για τον καταρτισμό και υλοποίηση Σχεδίου Εμπορικής 
Προώθησης του Συστήματος Ποδηλάτων, σύμφωνα και με την υπόδειξη του Γενικού Ελεγκτή. 
 
Η οικονομική συνεισφορά του Δήμου Στροβόλου ανέρχεται σε €14.300,00. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε: 
 
(α) να εγκρίνει τη διάθεση ποσού ύψους €11.000,00 από το άρθρο 8079918 του 
 Προϋπολογισμού και  
   
(β) ποσό ύψους €3.300,00 να διατεθεί από εξοικονομήσεις άλλων κονδυλίων στα πλαίσια της 
 Αναθεώρησης των Προϋπολογισμών του έτους 2016. 
 
Ο κ. Α. Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα κατά τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος. 

 
 

568.29 [6.33.6.2.1]  Βουλευτικές Εκλογές 2016 – Επαρχιακό Μηχανογραφικό Κέντρο 
Λευκωσίας 

 
Με επιστολή του Επάρχου Λευκωσίας ημερ. 4/4/16 το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι οι εγκαταστάσεις 
του Δήμου θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 22ας Μαΐου 2016. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει τη συγκατάθεση του. 
    
 
568.30 [20.1.17.531-20.1.17.455-2.2.1.3] Τροχαίες παραβάσεις στη Λεωφ 

Ακροπόλεως/κατασκευή κτιστής διαχωριστικής νησίδας 
 
Το θέμα συζητήθηκε σε συνεδρία του Δημάρχου με τους εκπροσώπους των Δημοτών που έγινε 
στις 4/2/16 και αφορά: 
 
(α)  την κατασκευή κτιστής κεντρικής διαχωριστικής νησίδας στο Τμήμα της Λεωφ. Ακροπόλεως, 

από τη συμβολή με την οδό Ιφιγενείας μέχρι τη συμβολή με την οδό 28ης Οκτωβρίου σε 
αντικατάσταση της υφιστάμενης ζωγραφιστής νησίδας, για αντιμετώπιση των προβλημάτων 
οδικής ασφάλειας που παρατηρούνται 

 
(β) την κατασκευή κτιστής διαχωριστικής νησίδας παρά το Λύκειο Ακροπόλεως και το κτίριο της 

CNP Ασφαλιστικής Εταιρείας η απουσία της οποίας ευνοεί τις επαναστροφές και τη διενέργεια 
δεξιόστροφων κινήσεων από και προς το κτίριο της CNP Ασφαλιστικής, κινήσεις οι οποίες 
πέραν από τους σοβαρούς δυνητικούς κινδύνους για οδικές συγκρούσεις, παρεμποδίζουν και 
την οδική κυκλοφορία στη Λεωφόρο Ακροπόλεως. 

 
Απόσπασμα από τα πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας κοινοποιήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με 
την ημερήσια διάταξη. 
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Ο κ. Α. Μαϊμάρης ο οποίος ζήτησε να τοποθετηθεί επί του θέματος ανέφερε ότι το Συμβούλιο έχει 
νομική και αστική ευθύνη έναντι των δημοτών του να δώσει συνθήκες πραγματικής ασφάλειας γι' 
αυτό θεωρεί αδιανόητο έξω από ένα σχολείο, το Δημοτικό Συμβούλιο να αρνείται να κάνει το 
αυτονόητο γι' αυτό και το κάλεσε να ξεπεράσει μικροπολιτικές, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, να 
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να δώσει στη πόλη δυνατότητες πραγματικής ασφάλειας. 
Αυτό που καθορίζει τις υποδομές που πρέπει να διατηρούνται στις περιπτώσεις αυτές, πρόσθεσε, 
είναι η νοοτροπία.  Στην Κύπρο δεν υπάρχει οδική συνείδηση γιατί αν υπήρχε δεν θα είχαμε 
εξήντα και εβδομήντα νεκρούς το χρόνο στην άσφαλτο.  Όταν αποκτήσουμε οδική συνείδηση, 
συνέχισε, τότε πραγματικά δεν θα τις έχουμε ανάγκη τις νησίδες.  Τέλος ζήτησε να καταγραφούν 
στα πρακτικά ονομαστικά ποιοι συμφωνούν και ποιοι διαφωνούν γιατί το θέμα, είπε, μπορεί να 
πάρει και διαστάσεις αστικής ή και ποινική ευθύνης για τις αποφάσεις που λαμβάνονται.  
 
Ο κος Στ. Γερολατσίτης ανέφερε ότι σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπει σε κανένα να φέρνει προ 
διλήμματος το Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα είναι υπεύθυνο σε περίπτωση απώλειας ζωής σε ένα 
ενδεχόμενο αυτοκινητιστικό δυστύχημα επί της λεωφόρου.  Η λεωφόρος Ακροπόλεως πρόσθεσε 
έχει τη δική της ιστορία. Ο τρόπος διαμόρφωσης της ο οποίος είναι ο ίδιος με τα δεδομένα 
διαμόρφωσης της λεωφόρου Στροβόλου και σήμερα με τα ίδια δεδομένα προωθείται και η 
διαμόρφωση της οδού Τσερίου, έχει καταστρέψει την εμπορική κίνηση του δρόμου. Το άνοιγμα επί 
της νησίδας για το οποίο συζητά το Συμβούλιο εξυπηρετεί σήμερα το παρακείμενο σχολείο και 
επειδή κάποιοι ασυνείδητοι διενεργούν επαναστροφές, ζητείται το κλείσιμο του ενώ δεν συμβαίνει 
το ίδιο, λίγο πιο κάτω, επί της Λεωφ. Νίκης στη Λευκωσία γι' αυτό και διερωτήθηκε γιατί δεν 
υπάρχει η ίδια ευαισθησία η μήπως δεν προκύπτουν θέματα οδικής ασφάλειας στο τμήμα αυτό 
της Λεωφόρου Νίκης, κατέληξε. 
 
Ακολούθησε συζήτηση μετά το πέρας της οποίας το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να 
ταχθεί εναντίον της κατασκευής κτιστής νησίδας στα πιο πάνω αναφερόμενα σημεία της 
Λεωφόρου Ακροπόλεως. 
 
Περαιτέρω αποφάσισε: 
 
(α) να υιοθετήσει εισήγηση του κ. Μ. Χατζηβασιλείου να εξετάσει το ενδεχόμενο για κατασκευή 

κτιστής τριγωνικής νησίδας στα σημεία συμβολής των κάθετων, επί της Λεωφόρου 
Ακροπόλεως, δρόμων για αποτροπή των δεξιόστροφων κινήσεων στο υπό συζήτηση τμήμα 
της λεωφόρου, και να παραπέμψει σχετική πρόταση για μελέτη στην Τεχνική Επιτροπή. 

 
(β) να ζητήσει από την Αστυνομία να μεριμνήσει για την αστυνόμευση και καταγγελία όσων 

διενεργούν δεξιόστροφη κίνηση κατά την έξοδο τους από την οδό Θερμοπυλών προς τη 
Λεωφ. Ακροπόλεως παρακάμπτοντας έτσι το σήμα τροχαίας αλλά και την επιδαπέδια νησίδα 
επί του οδοστρώματος της λεωφόρου. 

 
 
568.31 [4.3.18.01/3]  Πρόταση μεταξύ της Green Dot και του Δήμου Στροβόλου για την 

ανανέωση της συμφωνίας συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων από πόρτα 
σε πόρτα 

 
Για τη συζήτηση του θέματος διαβιβάστηκαν στο Συμβούλιο: 
 
(α) η προτεινόμενη συμφωνία η οποία ετοιμάστηκε από την Green Dot και αφορά τη συλλογή 

ανακυκλώσιμων αποβλήτων από πόρτα σε πόρτα για την περίοδο από 1/4/2016 μέχρι 
31/12/2016 

 
(β) αντίγραφο επιστολής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Green Dot κ.Μιχ. 

Σπανού με την οποία εκφράζει την επιθυμία όπως ο Δήμος προχωρήσει στην υπογραφή της 
συμφωνίας, οι όροι της οποίας την καθιστούν απλούστερη και ευνοϊκότερη σε σχέση με την 
προηγούμενη συμφωνία μεταξύ της νέας και της υφιστάμενης χρέωσης. 
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Η υφιστάμενη χρέωση του 2015 ανέρχεται στο ποσό των €120.951,00, ενώ η νέα χρέωση, σε 
περίπτωση που πληρωθεί ετήσια, ανέρχεται στις €108.104,00 και παρέχεται η δυνατότητα 
έκπτωσης ανάλογα αν η πληρωμή γίνεται στις 60 μέρες, στις 30 μέρες ή στις 7 μέρες, με τα 
αντίστοιχα ποσά των €97.294,00 των €91.888,00 και των €86.483,00. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την υπογραφή της συμφωνίας. 
 
Ο κ. Στ. Γερολατσίτης με αφορμή σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε ανέφερε ότι η κατάληξη για 
την υπογραφή της πιο πάνω συμφωνίας ήταν το αποτέλεσμα συνεχούς προσπάθειας της ειδικής 
Επιτροπής / Κλιμακίου με επικεφαλής το Δήμαρχο. 
 
Στο σημείο αυτό εισήλθε στην αίθουσα ο κ. Β. Πολυκάρπου. 
 
 
 
 
 
 
Δήμαρχος 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
          της Δημοκρατίας 
 
ΚΠ’’Γ/ΣΚ-ΑΑρ 


