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Πρακτικά 571ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του Δήμου στις 28/6/2016 από τις 6.00μμ – 7.15μμ 
 
Αρ. συνεδρίας: 8/2016 
 
Παρόντες: 
 
Δρ 

 
Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος 

 

κ.  Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχος  
 
κ.κ. 

 
Γιάννος Κατσουρίδης 

 
Φρόσω Γεωργιάδου 

 

 Μαρία Πασχάλη Δημήτρης Τσίγκης  
 Θωμάς Βασιλείου Αντώνης Μηχανικός  
 Σταύρος Σταυρινίδης Φάνος Κουρουφέξης       Μέλη 
 Μιχάλης Δαμιανός Ιωάννης Κληρίδης       Δημοτικού  
 Μιχαήλ Ιερείδης Σωτήρης Λουκαΐδης       Συμβουλίου 
 Στέλλα Σουρμελή Έλλη Σολομωνίδου  
 Μάρκος Κληρίδης Κώστας Σωφρονίου  
 Ανδρέας Μαϊμάρης Παναγιώτης Μανώλη  
 
Απόντες: 
 
κ.κ. 

 
Σταύρος Γερολατσίτης 

 
Στέλιος Γεωργίου 

 

 Ανδρούλα Αντωνίου Μάριος Χατζηβασιλείου     Μέλη  
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Γεώργιος Χρυσάνθου     Δημοτικού         
 Γεώργιος Αναστασίου      Συμβουλίου  
 
Παρευρισκόμενος:  κ. Γιώργος Χριστοδούλου, Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
 
Δικαιολόγηση απουσιών: Οι απουσίες των κ.κ. Στ. Γερολατσίτη, Α. Αντωνίου, Στ. Γεωργίου και 

Μ. Χατζηβασιλείου, δικαιολογήθηκαν.    
    

 
571.1 Επικύρωση πρακτικών 
 
Τα πρακτικά της 568ης  συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 26/4/16 αναγνώστηκαν, 
επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 
 
Θέματα αρμοδιότητας  Επιτροπής Προσωπικού 
 
571.2 Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Προσωπικού ημερ. 8/6/16 κοινοποιήθηκε 
στο Συμβούλιο για ενημέρωση. 
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571.3  [13.18.04] Αίτημα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Παναγίας Χρυσελεούσας 
Στροβόλου για επέκταση του υφιστάμενου Κοιμητηρίου στην οδό Μακεδονιτίσσης 

 
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή Παναγίας Χρυσελεούσας Στροβόλου με επιστολή της ημερ 5/5/2015 
πληροφόρησε το Δήμο ότι: 
 
(α) γίνεται δέκτης παραπόνων από τους κατοίκους της ενορίας, οι οποίοι διαμαρτύρονται  επειδή 

το Δημοτικό Κοιμητήριο βρίσκεται πολύ μακριά και ταλαιπωρούνται αφάνταστα κατά τη 
μετάβασή τους σε αυτό.  Για το λόγο αυτό ζητούν επισταμένως από την Εκκλησιαστική 
Επιτροπή να ενεργήσει για την επέκταση του υφιστάμενου Κοιμητηρίου 

  
(β) έχει θέσει σε εφαρμογή τις απαραίτητες διαδικασίες μέσω των αρμόδιων φορέων για την 

επέκταση του υφιστάμενου κοιμητηρίου στην οδό Μακεδονιτίσσης 
 
Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ Α Ντορζής, στον οποίο έχει παραπεμφθεί το θέμα, με επιστολή 
του ημερ 21/10/2015, έχει  γνωματεύσει ότι η νομοθεσία προνοεί ότι μόνο αρχή τοπικής διοίκησης 
διαθέτει χώρο για την ταφή των νεκρών και κανείς άλλος και ως εκ τούτου η Εκκλησιαστική Επιτροπή, 
όχι μόνο δεν νομιμοποιείται να διατηρεί Κοιμητήριο, πόσο μάλλον να ζητά επέκταση του υφιστάμενου.  
Την ίδια θέση επανέλαβε και σε δεύτερη του γνωμάτευση με ημερ 12/2/2016, η οποία δόθηκε υπό το 
φως σχετικής επί του θέματος γνωμάτευσης με ημερ 28/5/2015, που δόθηκε από το Δικηγορικό 
Γραφείο Εμιλιανίδης-Κατσαρός για λογαριασμό της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, σύμφωνα με την 
οποία, η δυνατότητα του Δήμου να παραχωρήσει  άδεια επέκτασης του υφιστάμενου Εκκλησιαστικού 
Κοιμητηρίου προνοείται ρητά και σαφώς από τον Περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμο του 
2004 [257(Ι)/2004] όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Ν 45(Ι)/2007, νοουμένου ότι εκπληρούνται  οι 
προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτόν. 
 
Αντίγραφα των πιο πάνω γνωματεύσεων κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο μαζί με τα πρακτικά της 
συνεδρίας των Εκπροσώπων των Δημοτικών Ομάδων, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την 
προεδρία του Δημάρχου στις 17/6/2016 για τη συζήτηση του θέματος. 
 
Στο Συμβούλιο διαβιβάστηκε επίσης με την ημερήσια διάταξη ημερ 17/5/2016, σχετικό με το θέμα, 
σημείωμα του κ Δημάρχου με ημερ 13/5/2016, το οποίο, μεταξύ άλλων, συνοδεύεται με τις απόψεις 
των αρμόδιων Κυβερνητικών Τμημάτων, τις οποίες εξασφάλισε η Εκκλησιαστική Επιτροπή και οι 
οποίες είναι θετικές ως προς την προτιθέμενη επέκταση του Κοιμητηρίου. 
 
Το Συμβούλιο ύστερα από σχετική συζήτηση, με ψήφους 12 υπέρ, 1 εναντίον και 3 αποχές, 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ταχθεί υπέρ της παραχώρησης της αιτούμενης άδειας για επέκταση 
του υφιστάμενου Εκκλησιαστικού Κοιμητηρίου, νοουμένου ότι θα εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις που 
καθορίζονται από τον Περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμο του 2004 [257(Ι)/2004] όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί με το Ν45(Ι)/2007 και υπό τον όρο ότι στο Κοιμητήριο  θα επιτρέπεται η ταφή 
νεκρών ανεξάρτητα από την ενορία που προέρχονται. 
 
Στο σημείο αυτό εισήλθε στην αίθουσα ο κ Δ Τσίγκης. 
 
571.3A  [4.3.3.247]  Ανάρτηση διαφημιστικών πανό έξω από το Δημοτικό Θέατρο ή άλλους   

χώρους που ανήκουν στο Δήμο για σκοπούς προεκλογικών συναντήσεων  
 
Το θέμα απασχόλησε τους εκπροσώπους των Δημοτικών Ομάδων σε συνεδρία που έγινε υπό την 
προεδρία του Δημάρχου στις 17/6/2016.  Αντίγραφο των πρακτικών της συνεδρίας κοινοποιήθηκε 
στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι, στις περιπτώσεις που ενοικιάζεται το Δημοτικό Θέατρο ή άλλος 
δημοτικός χώρος για προεκλογικές συναντήσεις, δεν θα επιτρέπεται η ανάρτηση πανό έξω από τον 
ενοικιαζόμενο χώρο παρά μόνο την ημέρα πραγματοποίησης της συνάντησης. 
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571.4  [13.25.8.7/9]  Αρ Αγωγής 3258/2012 Δήμος Στροβόλου V Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού Αρ Φακέλου 13.25.8.7/3 
Αρ Αγωγής 5305/2014 Δήμος Στροβόλου V Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού  Αρ 
Φακέλου 13.25.8.7/4 

 
Με σχετικές, με τις πιο πάνω αγωγές, επιστολές του Νομικού Συμβούλου του Δήμου ημερομηνίας 
6/6/2016, το Συμβούλιο ενημερώθηκε ως ακολούθως: 
 
(α) Αγωγή με αρ 3258/12 – Δήμος Στροβόλου V Κυπριακού Οργανισμούς Αθλητισμού 
  
 Στις 27/4/2016 εκδόθηκε απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας υπέρ του Δήμου 

και εναντίον του ΚΟΑ για το συνολικό ποσό των €231.983,57 και τα έξοδα τόσο της αγωγής 
όσο και της αίτησης, για συνοπτική απόφαση επιδικάστηκαν εναντίον του ΚΟΑ, τα οποία θα 
υπολογιστούν από τον πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο, πλέον ΦΠΑ, 
πλέον νόμιμο τόκο επί των εξόδων. 

 
(β) Αγωγή με αρ 5304/2014 – Δήμος Στροβόλου V Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 

 
Στις 29/1/2016 εκδόθηκε απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας υπέρ του Δήμου 
και εναντίον του ΚΟΑ για το συνολικό ποσό των €908.553,24 συν νόμιμο τόκο και τα έξοδα 
τόσο της αγωγής όσο και της αίτησης, για συνοπτική απόφαση επιδικάστηκαν εναντίον του 
ΚΟΑ, τα οποία θα υπολογιστούν από τον πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

 
Σε ότι αφορά την εκτέλεση των αποφάσεων ο Αν Δημοτικός Γραμματέας ανέφερε ότι ο Δήμος θα 
απευθυνθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στοχεύοντας στην απευθείας είσπραξη του οφειλόμενου 
ποσού μέσα από την κρατική χορηγία προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. 
 
571.5 [13.20.299/4]  Προσφορά για την παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης 

των κυλικείων του Δημοτικού Μεγάρου και Θεάτρου 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε την επαναφορά του θέματος για συζήτηση στην παρουσία της κ Α 
Αντωνίου, η οποία είχε ζητήσει την εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη. 
 
571.6  [20.1.17.220-20.1.013.478]  Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην  

οδό Αγίας Παρασκευής 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε την κατά νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας αποφάσισε να 
εγκρίνει την εφαρμογή των πιο κάτω μέτρων τροχαίας: 
 
(α)  Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης οχημάτων, με τη χάραξη διπλής κίτρινης 

γραμμής, σε όλο το μήκος της βόρειας πλευράς της οδού Αγ. Παρασκευής.  
 
(β)  Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης οχημάτων, με τη χάραξη διπλής κίτρινης 

γραμμής, στα τμήματα των οχηματικών προσβάσεων οικιών, που βρίσκονται  κατά μήκος 
της νότιας πλευράς της οδού Αγ. Παρασκευής.  

 
Στο σημείο αυτό ο κ Σ Λουκαϊδης αποχώρησε από την αίθουσα και εισήλθαν οι κκ Α Μηχανικός και 
Μ Ιερείδης. 
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571.7 [14.03.18.02]  Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2020 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα για συζήτηση σε συνεδρία του Δημάρχου με 
τους Επικεφαλής των Δημοτικών Ομάδων. 
 
 
 
 
 
Δήμαρχος 
 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
          της Δημοκρατίας 
 
 
ΚΠ’’Γ/ΕιρΠ-ΣΚ 
 
 
 


