ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΧΙΛΙΟΣΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΙΟΣΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (1253)
(11/2017) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ,
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 7.00 μ.μ.
ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΛΑΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, Δήμαρχος
Χρύσανθος Φάκας
Κυριάκος Φωτιάδης
Ελένη Λουκαΐδου
Γιώργος Παναγιώτου
Κάτια Απέγητου
Τούλλα Άνιφτου
Άριστος Δράκος
Ισαβέλλα Τύμβιου
Λούκας Παπαγιάννης
Αντρέας Κανάρης
Νικόλας Βαλανίδης
Χρίστος Ιωσήφ
Κώστας Πέτσας
Γιώργος Μεσαρίτης
Κώστας Μαυρίδης, Αντιδήμαρχος
Ανδρέας Μούγης
Οδυσσέας Ελληνόπουλος
Θεοδώρα Κναή
Όλγα Μαρουδιά
Βαλέριος Δανιηλίδης
Αντώνης Αντώνη

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Λεώνη Ορφανίδου (λόγω άλλων επαγγελματικών
υποχρεώσεων)
Κάτια Αγρότου (λόγω άλλων επαγγελματικών
υποχρεώσεων)
Νεόφυτος Νεοφύτου (λόγω άλλων
επαγγελματικών υποχρεώσεων)
Μπέττυ Κουσουλίδου (λόγω άλλων
επαγγελματικών υποχρεώσεων)
Κυριάκος Τσιμίλλης (λόγω άλλων
Επαγγελματικών υποχρεώσεων)

ΠΑΡΑΚΑΘΗΜΕΝΟΣ:

Νικόλας Ευσταθίου – Δημοτικός Ταμίας, Αν.
Δημοτικός Γραμματέας

Πριν την έναρξη της συνεδρίας το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε
ότι ο κ. Νίκος Χατζηνικολάου – Αν. Δημοτικός Γραμματέας – απουσίαζε στο
εξωτερικό, διόρισε ως Αναπληρωτή Δημοτικό Γραμματέα για τη σημερινή του
συνεδρία το Δημοτικό Ταμία κ. Νικόλα Ευσταθίου.
1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
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Τα πρακτικά της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 18 Μαΐου
2017, επικυρώθηκαν και υπογράφηκαν.
2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Φακ. 01-17)
Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε το σημείωμα του Προέδρου της
Πολεοδομικής Επιτροπής (ερ. 149-176 στο Φακ. 01-17/268), ημερομηνίας 24
Μαΐου 2017, ως ακολούθως:
Μέρος ΄΄ Α΄΄
1. Φ62/82- ΠΠΑ362/16
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού μελέτησε όλα τα ενώπιόν του στοιχεία που
έχουν σχέση με το θέμα και έλαβε υπόψη του την απόφαση της
Πολεοδομικής Επιτροπής, όπως αυτή φαίνεται στο σημείωμα του
Προέδρου της Επιτροπής ημερομηνίας 24/05/17, αποφάσισε για την αίτηση
η οποία αφορά κάθετη επέκταση και εσωτερικές /εξωτερικές τροποποιήσεις
στην Εξαρχία του Παναγίου Τάφου, στην Εντός των Τειχών πόλη, στην οδό
Αρχ/του Κυπριανού, στην ενορία Άγιος Αντώνιος,
Έγκριση χορήγησης της ζητούμενης Πολεοδομικής Άδειας, με βάση την
απόφαση της Πολεοδομικής Επιτροπής, με τους όρους της Ειδικής
Επιτροπής (Διατήρησης) και τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
1. Απομάκρυνσης του αυθαίρετου μεταλλικού εξώστη από την
πρόσοψη της οικοδομής
2. Υποβολή
για έγκριση
δειγμάτων των υλικών που θα
χρησιμοποιηθούν.
2. Φ154/55- ΠΠΑ282/16
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού μελέτησε όλα τα ενώπιόν του στοιχεία που
έχουν σχέση με το θέμα και έλαβε υπόψη του την απόφαση της
Πολεοδομικής Επιτροπής, όπως αυτή φαίνεται στο σημείωμα του
Προέδρου της Επιτροπής ημερομηνίας 24/05/17, αποφάσισε για την αίτηση
η οποία αφορά άρση των λόγων άρνησης της γνωστοποιηθείσας άρνησης
χορήγησης Πολεοδομικής Άδειας για «Αλλαγή χρήσης του νότιου
καταστήματος τριώροφης διατηρητέας οικοδομής σε «take-away» /
παγωταρία στην Εντός των Τειχών πόλη», στην οδό Λήδρας, στην ενορία
Τρυπιώτη,
Έγκριση χορήγησης της ζητούμενης Πολεοδομικής Άδειας, με βάση την
απόφαση της Πολεοδομικής Επιτροπής, με προϋπόθεση ότι εντός ενός μηνός
θα αντικατασταθεί η πινακίδα με άλλη η οποία να είναι από μεμονωμένα
γράμματα σύμφωνα με το «Πλαίσιο Ελέγχου Ένταξης της Οικοδομικής
Ανάπτυξης στην παλιά Λευκωσία». Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης η αίτηση
θα απορριφθεί και θα ληφθούν τα προβλεπόμενα από τη Νομοθεσία μέτρα.
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3. Φ443/55- ΠΠΑ21/17
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού μελέτησε όλα τα ενώπιόν του στοιχεία που
έχουν σχέση με το θέμα και έλαβε υπόψη του την απόφαση της
Πολεοδομικής Επιτροπής, όπως αυτή φαίνεται στο σημείωμα του
Προέδρου της Επιτροπής ημερομηνίας 24/05/17, αποφάσισε για την αίτηση
η οποία αφορά επανέκδοση της Πολεοδομικής Άδειας αρ. 6021, ημερ.
18/05/2010 για:
Οικοδομικές εργασίες σε διώροφη Διατηρητέα οικοδομή στην Εντός των
Τειχών πόλη για:
(α) Αλλαγή χρήσης της από κατοικία σε «μικρό ξενοδοχείο»
(β) Συντήρηση και Διατήρηση, στην οδό Αισχύλου 14, στην ενορία Τρυπιώτη,
Έγκριση χορήγησης για Επανέκδοση Πολεοδομικής Άδειας, με βάση την
απόφαση της Πολεοδομικής Επιτροπής, με τους ίδιους όρους.
Μέρος ΄΄ Β΄΄
1. Φ48/11- ΠΠΑ62/17
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού μελέτησε όλα τα ενώπιόν του στοιχεία που
έχουν σχέση με το θέμα και έλαβε υπόψη του την απόφαση της
Πολεοδομικής Επιτροπής, όπως αυτή φαίνεται στο σημείωμα του
Προέδρου της Επιτροπής ημερομηνίας 24/05/17, αποφάσισε για την αίτηση
η οποία αφορά οικοδομικές εργασίες σε ισόγεια Διατηρητέα κατοικία, στην
Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα Καϊμακλίου, για οριζόντια επέκταση και
συντήρηση /ανακαίνιση, στην οδό Γρίβα Διγενή, στην ενορία Καϊμακλί,
Έγκριση χορήγησης της ζητούμενης Πολεοδομικής Άδειας, με βάση την
απόφαση της Πολεοδομικής Επιτροπής.
Η ανάπτυξη ρυθμίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου
Λευκωσίας, την πολιτική του Δήμου και τους όρους / παρατηρήσεις που θα
τεθούν από την Ειδική Επιτροπή (Διατήρησης).

3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Φακ. 01-10)
Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε το σημείωμα του Προέδρου της
Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημερομηνίας 17 Μαΐου 2017, (ερ. 6-9
στο Φακ. 01-10/75) ως ακολούθως:
ΘΕΜΑ 1
ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 2017
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Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε ενημερωτικό σημείωμα για την
ετήσια τελετή βράβευσης αθλητών του Δήμου Λευκωσίας, με πρόταση όπως
αυτή γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 19:30.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι κατά την τελετή βραβεύονται βάσει
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου τα αθλητικά σωματεία και αθλητές που
εδρεύουν/διαμένουν/προπονούνται εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου
Λευκωσίας, και διακρίθηκαν κατά την αγωνιστική περίοδο 1η Ιουλίου μέχρι 30
Ιουνίου εκάστου έτους, ενώ επιπρόσθετη βράβευση γίνεται και σε
παλαίμαχους αθλητές τιμής ένεκεν στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως
αυτά ορίστηκαν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21
Ιανουαρίου 2016.
Ενημερώθηκε επίσης ότι με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 4
Απριλίου 2013 πέντε (5) τοπικά αθλητικά σωματεία (Πρόοδος Καϊμακλίου,
Εθνικός Καϊμακλίου, Αχιλλέας Καϊμακλίου, Ομόνοια Β. Πόλου και Αναγέννηση
Παλλουριώτισσας ) λαμβάνουν ετήσια επιχορήγηση ύψους €700,00 για κάθε
αθλητική ομάδα που διατηρούν, ως βοήθεια.
Τέλος ενημερώθηκε ότι αίτημα επιχορήγησης έχει υποβάλει και το Σωματείο
ΟΡΦΕΑΣ, το οποίο εδρεύει στον Δήμο Λευκωσίας και διατηρεί από το 1948
ομάδα ποδοσφαίρου η οποία συμμετέχει στο αγροτικό πρωτάθλημα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε, ως η εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού
και Νεολαίας, τα ακόλουθα:
(α) η τελετή να διεξαχθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 19:30 στην αυλή
του Δημοτικού Μεγάρου αντί στο Δημοτικό Στάδιο Βορείου Πόλου
(β) έγκριση της καθιερωμένης επιχορήγησης των αθλητικών σωματείων ως
ακολούθως:
1.
Μορφωτικός Σύλλογος Πρόοδος Καϊμακλίου - €1400 για τις ομάδες
ποδοσφαίρου και μπάτμιντον
2.
Αθλητικό Σωματείο Αχιλλέας Καϊμακλίου - €1400 για τις ομάδες
καλαθόσφαιρας και πετόσφαιρας
3.
Αθλητικός Σύλλογος Αναγέννηση - €700 για την ομάδα
ποδοσφαίρου
4.
Αθλητικό Σωματείο Ομόνοια Βορείου Πόλου - €700 για την ομάδα
ποδοσφαίρου
5.
Αθλητικό Σωματείο Εθνικός Καϊμακλίου – €700 για την ομάδα
ποδοσφαίρου
και
(γ) συμπερίληψη στο εξής του Σωματείου ΟΡΦΕΑΣ στον κατάλογο των
σωματείων που επιχορηγούνται, με ποσό €700 για την ομάδα ποδοσφαίρου
που διατηρεί.
ΘΕΜΑ 2
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ CYCLO CUP 2017
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Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε επιστολή της Τεχνικής Επιτροπής
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (ερ. 61-62 στο Φακ. 01-10/74) και
του ποδηλατικού καταστήματος Cyclo, (ερ. 63 στο Φακ. 01-10/74) για τη
διοργάνωση της ποδηλατικής εκδήλωσης CYCLO CUP στις 18 Ιουνίου 2017,
με την οποία ζητείται η στήριξη του Δήμου.
Συγκεκριμένα οι διοργανωτές ζητούν όπως ο Δήμος βοηθήσει στο κλείσιμο
των δρόμων με την παραχώρηση 4 - 6 τροχονόμων, επικοινωνήσει με την
Τροχαία για έγκριση, ενημερώσει την Βουλή για την εκδήλωση, περιλάβει την
εκδήλωση στο πρόγραμμα εκδηλώσεών του και φροντίσει για την
καθαριότητα του δρόμου.
Η εν λόγω διοργάνωση πραγματοποιήθηκε ακόμη τρεις φορές μέχρι σήμερα,
επίσης με τη στήριξη του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω καθώς και την
εισήγηση της Επιτροπής, ενέκρινε τη διοργάνωση της εκδήλωσης και την
παροχή της τεχνικής υποστήριξης που ζητείται.
ΘΕΜΑ 3 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε το προτεινόμενο καταστατικό του
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, με τις διορθώσεις/τροποποιήσεις
συμφώνως των προτάσεων που κατέθεσαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη του.
Στόχος είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας που θα συσταθεί να είναι όσο
το
δυνατό
λιγότερο
κομματικά
χρωματισμένο.
Προς
τούτο
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τις κύριες οργανώσεις νεολαίας (ΕΔΟΝ,
ΝΕΔΗΣΥ, ΝΕΔΗΚ) με σκοπό την ενημέρωσή τους για τις προτεινόμενες
αλλαγές και την εξασφάλιση της σύμφωνου γνώμης τους, πράγμα που
επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό.
Οι προτεινόμενες αλλαγές προνοούν (α) τη μείωση των μελών της
Εκτελεστικής Επιτροπής σε εννέα (9) εκ των οποίων τα τρία (3) θα είναι οι
εκλελεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, τα δύο (2) εκπρόσωποι των δύο
κομμάτων που έλαβαν το μεγαλύτερο ποσοστό στις Δημοτικές Εκλογές και τα
άλλα τέσσερα (4) εκπρόσωποι μη κομματικοποιημένων οργανώσεων, και (β)
την έγκριση των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής απ’ ευθείας από το
Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς τη μεσολάβηση της Επιτροπής Αθλητισμού και
Νεολαίας.
Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται και δευτερευούσης σημασίας αλλαγές όπως η
επέκταση της θητείας του ΔΣΝ σε 30 αντί 24 μήνες και η απάλειψη των
Κεντρικών Μαθητικών Συμβουλίων ως κατηγορίας μελών του ΔΣΝ, καθότι
κρίνεται σκόπιμο στο ΔΣΝ να συμμετέχουν άτομα μεταξύ 25 και 35 ετών.
Εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τις προτεινόμενες καταστατικές
αλλαγές, το καταστατικό θα υποβληθεί για έγκριση από τον Οργανισμό
Νεολαίας.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, ως η εισήγηση της Επιτροπής, ενέκρινε τις
προτεινόμενες αλλαγές και την προώθηση του νέου καταστατικού στον
Οργανισμό Νεολαίας.
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Φακ. 01-8)
Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε το σημείωμα του Δημάρχου Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017
(ερ. 185-191 στο Φακ. 01-8/75) ως ακολούθως:
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΣΚΥΒΑΛΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε, κατόπιν ψηφοφορίας, την πρόταση της
Διαχειριστικής Επιτροπής για
τον καθορισμό των τελών σκυβάλων,
επαγγελματικών αδειών και
αδειών λειτουργίας επαγγελματικών
υποστατικών, με βάση τα άρθρα 84(ζ), 103,104 και 105 του Περί Δήμων
Νόμου ως οι ακόλουθες εισηγήσεις της Επιτροπής:
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Ο κ. Χρίστος Ιωσήφ ανέφερε ότι η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ κατά την
ψήφιση των προϋπολογισμών ήταν εναντίον της συγκεκριμένης αύξησης των
φορολογιών, κατά συνέπεια σήμερα η Ομάδα τήρησε αποχή.
ΤΕΛΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ –
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ/ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ
2017 (Φακ. 21-5 και 21-4)
Στους Προϋπολογισμούς του 2017, προβλέπεται αύξηση στα τέλη
αποκομιδής σκυβάλων, στα δικαιώματα επαγγελματικής άδειας και στα
δικαιώματα διατήρησης/χρήσης επαγγελματικών υποστατικών για το 2017.
Τα ποσά που έχουν προϋπολογιστεί έχουν ως εξής:
-

Επαγγελματική Άδεια €2.500.000
Τέλη Αποκομιδής Σκυβάλων €5.350.000
Δικαιώματα Διατήρησης/Χρήσης Επαγγελματικών Υποστατικών €380.000

Τα τέλη / δικαιώματα των πιο πάνω αναφερόμενων πηγών / κονδυλίων
εσόδων παραμένουν στα ίδια επίπεδα με αυτά που ίσχυαν κατά τα τελευταία
4 χρόνια, όταν εμφανίστηκε η πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που έπληξε τον
τόπο.
Το 2017 προτείνεται αύξηση στα τέλη σκυβάλων για τα οικιακά υποστατικά
από €159 σε €166, αύξηση μέχρι 4,50%. Για τα επαγγελματικά υποστατικά,
επίσης θα επιβληθεί αύξηση ύψους μέχρι 8,00%, εκτός από τις περιπτώσεις
όπου θα απαιτηθεί αναθεώρηση / αναπροσαρμογή η οποία γίνεται με βάση
τον όγκο / τις ποσότητες των σκυβάλων που περισυλλέγονται και τη
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συχνότητα περισυλλογής ( βάση στοιχείων και πληροφοριών που τηρεί το
γραφείο καθαριότητας). Π.χ. εστιατόρια όπου η περισυλλογή σκυβάλων
γίνεται και πέραν των κανονικών ημερών περισυλλογής / καθημερινά (αντί
δύο φορές τη βδομάδα).
Εξυπακούεται ότι εκεί και όπου η υπηρεσία διαπιστώνει / παρατηρεί αλλαγή
σε οποιοδήποτε υποστατικό είτε ως προς τη χρήση είτε ως προς το μέγεθος,
τα τέλη θα προσαρμόζονται ανάλογα.
Στα δικαιώματα επαγγελματικών αδειών και δικαιώματα διατήρησης/χρήσης
επαγγελματικών υποστατικών, προτείνεται αύξηση 6% επί των ποσών του
έτους 2016 (εκτός από περιπτώσεις όπου απαιτείται να γίνει αναθεώρηση /
αναπροσαρμογή των Τελών και Δικαιωμάτων, βάση των κριτηρίων που
καθορίζει ο Νόμος (π.χ. τον αρ. υπαλλήλων που απασχολούνται, το μετοχικό
κεφάλαιο κλπ).
Σχετικά με τις Εταιρείες Διεθνούς Εμπορίου που δηλώνονται από τα
Λογιστικά Γραφεία, προτείνεται η ίδια φορολόγηση ως η πολιτική που
ακολουθήθηκε και τα προηγούμενα χρόνια, ήτοι:
•

Εταιρείες που έχουν γραφεία η χρησιμοποιούν ελεγκτικά / δικηγορικά ή
άλλα γραφεία για την εκτέλεση των εργασιών τους (ACTIVE) €444.

•

Εταιρείες που πληρώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο, το γραμματέα,
ελεγκτές και δεν έχουν ίσως άλλο κύκλο εργασιών (DORMANT
ACCOUNTS) €177.

•

Εταιρείες που έχουν εγγραφεί αλλά παραμένουν αδρανείς (DORMANT)
€65.

Όσον αφορά τα σκύβαλα, οι εκπτώσεις και οι απαλλαγές που παραχωρούνται
σε οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες, σύμφωνα με τις ισχύουσες
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, καταγράφονται ως πιο κάτω.
Για περιορισμό των ενστάσεων στα τέλη σκυβάλων, οι λογαριασμοί που
αφορούν τις κατηγορίες α – θ θα σταλούν με το μειωμένο /αναθεωρημένο
ποσό που επιβλήθηκε, κατόπιν ενστάσεων.
Για τις περιπτώσεις των υπερηλίκων άνω των 75 ετών που έχουν απαλλαχθεί
του τέλους και δεν λαμβάνουν λογαριασμό βάσει των αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου των προηγούμενων ετών, η Υπηρεσία εισηγήθηκε
όπως φέτος λάβουν κανονικά λογαριασμό για να μπορέσει να γίνει
επαλήθευση και επικαιροποίηση των δεδομένων των φορολογικών
καταλόγων (αφού η τελευταία φορά που έγινε αυτό ήταν το 2013) και να
καταστεί δυνατός ο εντοπισμός των περιπτώσεων εκείνων όπου τα
υποστατικά κατέχονται ή ενοικιάζονται πλέον από άλλα άτομα τα οποία
μπορούν να φορολογηθούν ώστε να μην υπάρχει απώλεια εσόδων για το
Δήμο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως για να αποφευχθεί τυχόν
ταλαιπωρία των υπερηλίκων από την προσέλευση τους στα γραφεία του
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Δήμου για υποβολή της ένστασης, γίνει η καταγραφή των συνταξιούχων επί
τόπου από το Τμήμα Φόρων.
Ημερομηνίες πληρωμής/ εξόφλησης τιμολογίων και ενστάσεων
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής ροή ρευστότητας στα ταμεία του
Δήμου και να περιοριστεί ο τόκος που καταβάλλεται για το προσωρινό
τραπεζικό παρατράβηγμα ( bank overdraft) στο ελάχιστο δυνατό, το Δημοτικό
Συμβούλιο ενέκρινε τις ακόλουθες ημερομηνίες για εξόφληση των τιμολογίων
και την υποβολή ενστάσεων.
Λογαριασμοί Τελών Αποκομιδής Σκυβάλων
Πληρωτέα, με ευκολίες πληρωμής (ελάχιστο ποσό δόσης €30), μέχρι 31
Οκτωβρίου, 2017, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής ενστάσεων : 31 Αυγούστου, 2017.
Λογαριασμοί
Επαγγελματικής
Άδειας
και
Δικαιωμάτων
Διατήρηση/Χρήσης Επαγγελματικών Υποστατικών
Πληρωτέοι, με ευκολίες πληρωμής (ελάχιστο ποσό δόσης €30), μέχρι 30
Νοεμβρίου, 2017, όπως και τα τελευταία χρόνια.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής ενστάσεων : 10 Νοεμβρίου, 2017.
Προσεπιβαρύνσεις φορολογιών
Όσον αφορά το θέμα αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε το
Δήμαρχο, μετά από σύσταση της υπηρεσίας, να αποφασίζει για την
παράταση οποιασδήποτε φορολογίας και να ενημερώνει σχετικά το ΔΣ.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ 2017 ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(α) ΑΝΑΠΗΡΟΙ – 50%. Καταβλητέο ποσό €79,50.
Αναπηρία από 70% και άνω και ετήσιο εισόδημα μέχρι €20.000.
• Βεβαίωση από Κοινωνικές Ασφαλίσεις για ποσοστό αναπηρίας.
• Βεβαίωση από Κοινωνικές Ασφαλίσεις για ετήσιο εισόδημα 2016.
(β) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – 50%. Καταβλητέο ποσό €79,50.
Με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο (κάτω των 18 ή στρατιώτη ή φοιτητή).
• Κάρτα Π.Ο.Π. 2017.
Σημείωση: για όσους έχουν ένα εξαρτώμενο και είναι άνω των 18, είτε
στρατιώτες, είτε φοιτητές, θα ζητείται βεβαίωση από τον στρατό ή από
το Πανεπιστήμιο ή σχολή αντίστοιχα.
(γ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ – 15%. Καταβλητέο ποσό €135.
Με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο (κάτω των 18 ή στρατιώτη ή φοιτητή).
• Κάρτα Π.Ο.Π.Ο. 2017 ή πιστοποιητικά γεννήσεως.
8

Σημείωση: για όσους έχουν ένα εξαρτώμενο και είναι άνω των 18, είτε
στρατιώτης, είτε φοιτητής, θα ζητούμε βεβαίωση από τον στρατό ή από
το Πανεπιστήμιο αντίστοιχα.
(δ) ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ – 50%. Καταβλητέο ποσό €79,50.
Με ετήσιο εισόδημα μέχρι €20.000
Με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο (κάτω των 18 ή στρατιώτη ή φοιτητή).
• Βεβαίωση από Κοινωνικές Ασφαλίσεις για ετήσιο εισόδημα
2016.
• Βεβαίωση από Υπουργείο Οικονομικών για λήψη επιδόματος
μονογονεϊκής οικογένειας.
Όσοι έχουν εισόδημα άνω των €20.000 πληρώνουν €159.
Σημείωση: για όσους έχουν ένα εξαρτώμενο και είναι άνω των 18, είτε
στρατιώτες, είτε φοιτητές/τριες, θα ζητείται βεβαίωση από τον στρατό ή
από το Πανεπιστήμιο αντίστοιχα.
(ε) ΖΕΥΓΟΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 75 ΕΤΩΝ – ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Με μοναδικό ετήσιο εισόδημα την σύνταξη των Κοινωνικών
Ασφαλίσεων μέχρι
€20.000 και για τους δύο μαζί.
• Φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων που να επιβεβαιώνουν ότι είναι και
οι δύο άνω των 75 ετών.
• Βεβαίωση από Κοινωνικές Ασφαλίσεις για σύνταξη γήρατος 2016
και για τους δύο.
Εάν υπερβαίνουν οι συντάξεις τις €20.000 πληρώνουν το 50% (€79,50)
(ζ) ΖΕΥΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ – 50%. Καταβλητέο ποσό €79,50.
Με μοναδικό ετήσιο εισόδημα την σύνταξη των Κοινωνικών
Ασφαλίσεων μέχρι
€20.000 και για τους δύο μαζί.
• Βεβαίωση από Κοινωνικές Ασφαλίσεις για σύνταξη γήρατος 2016
και για τους δύο ή βεβαίωση από Τραπεζιτικό Ίδρυμα.
• Φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων και των δύο.
(η) ΜΟΝΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ – 75%. Καταβλητέο ποσό €40.
Με μοναδικό ετήσιο εισόδημα την σύνταξη των Κοινωνικών
Ασφαλίσεων μέχρι €10.000.
• Βεβαίωση από Κοινωνικές Ασφαλίσεις για ετήσιο εισόδημα 2016.
(Σύνταξης γήρατος και σύνταξης χηρείας-όπου υφίσταται)
• Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας.
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Με εισόδημα άνω των € 10.000 το χρόνο να παραχωρείται έκπτωση
50% ( €79.50)
(θ) ΜΟΝΗΡΗΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 75 ΕΤΏΝ
Με μοναδικό εισόδημα τη σύνταξη των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
• Μέχρι €10.000 ετησίως, πλήρης απαλλαγή
• Άνω των €10.000 ετησίως, να καταβάλλει €40.
(ι) ΜΟΝΗΡΗΣ – 25%. Καταβλητέο ποσό €119.
•

κατόπιν υποβολής ένστασης.

Όσον αφορά τους συνταξιούχους, η κυρία Όλγα Μαρουδιά ανάφερε ότι αυτοί
υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία αφού πρέπει να προσέλθουν στο Λογιστήριο
του Δήμου και να ξαναϋποβάλουν ένσταση για να τους μειωθεί το ποσό που
θα πληρώσουν. Θα πρέπει να εξευρεθεί κάποιος τρόπος να αποφευχθεί αυτή
η ταλαιπωρία συμπλήρωσε, και έδωσε ως παράδειγμα το γρήγορο λογισμικό
σύστημα της ΑΗΚ που διευκολύνει πολύ.
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμφώνησαν ότι θα πρέπει να εξευρεθεί
κάποιος τρόπος ώστε να διευκολύνονται οι συνταξιούχοι στην υποβολή της
ένστασης τους. Να ερωτηθεί η Ένωση Δήμων κατά πόσο μπορεί να
εξασφαλισθεί η κατάσταση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως
πράττει η ΑΗΚ.
Η κυρία Όλγα Μαρουδιά ανάφερε επίσης ότι όσον αφορά τους μονήρεις αυτοί
θα έπρεπε να πληρώνουν το 50% όπως ήταν παλιά και όχι το 25%, αφού τα
σκύβαλα που παράγουν είναι πολύ λιγότερα από μια κανονική οικογένεια.
Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι για το θέμα των μονήρων ο Δήμος Λευκωσίας
είναι γνωστό ότι τάχθηκε υπέρ της αλλαγής της νομοθεσίας για να πληρώνει ο
καθένας ανάλογα με το πόσα σκύβαλα παράγει. Και έγιναν επαφές και με τα
Κόμματα και με τη Βουλή για να πεισθούν για την αναγκαία αλλαγή, χωρίς
αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Συμφωνώ απόλυτα, συνέχισε ο Δήμαρχος ότι είναι
άδικο το σημερινό σύστημα τιμολόγησης, αλλά αφού η ανώτατη χρέωση που
μπορεί να επιβάλει ο Δήμος είναι €170 ανά υποστατικό είναι δύσκολο να
γίνουν περαιτέρω μειώσεις.
(κ) ΟΙΚΙΕΣ ΚΕΝΕΣ – 50%. Καταβλητέο ποσό €79,50.
•

Πληρώνουν €79,50 αφού υποβληθεί ένσταση και προσκομιστεί
κατάσταση λογαριασμού από ΑΗΚ ή Υδατοπρομήθεια, γιατί
προσφέρονται υπηρεσίες (σκυβάλων, υγειονομείου).

(λ) ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – 50%. Καταβλητέο ποσό €79,50.
•

Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού που έρχονται 1 ή 2 φορές το χρόνο,
πληρώνουν €79,50 εφόσον υποβάλουν ένσταση.
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(μ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – 50%. Καταβλητέο ποσό €79,50.
•

Η μείωση παραχωρείται για τις πληροφορίες που παρέχουν στο
Τμήμα Φόρων όσον αφορά τους ενοίκους των πολυκατοικιών και
εφόσον υποβάλουν ένσταση.

(ν) ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Καταβλητέο ποσό €100.
•

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εκεί και όπου για ανθρωπιστικούς
λόγους δικαιολογείται κάποια έκπτωση / μείωση στα τέλη, ( πχ.
άνεργοι, λήπτες δημοσίου βοηθήματος κ.α), αφού η υπηρεσία
υποβάλει αιτιολογημένη εισήγηση προς το ΔΤ αυτός αποφασίζει να
μειώνει τα τέλη / φορολογία στο ελάχιστο ποσό των €100.

(ξ) ΖΕΥΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΚΥΡΑΣ – 50%. Καταβλητέο ποσό
€79,50.
Στις περιπτώσεις όπου ο σύζυγος είναι συνταξιούχος άνω των 65 ετών
με μοναδικό ετήσιο εισόδημα τη σύνταξη των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
που δεν υπερβαίνει τις €20.000 και η σύζυγος είναι οικοκυρά που
ακόμα να συνταξιοδοτηθεί, εφόσον υποβληθεί ένσταση με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά ήτοι,
• Βεβαίωση από Κοινωνικές Ασφαλίσεις για ετήσιο εισόδημα του
συζύγου για το 2016
• Βεβαίωση από Κοινωνικές Ασφαλίσεις για τη σύζυγο που να δείχνει
ότι δεν υπάρχουν εισφορές
• Φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων και των δύο
(ο) ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΚΥΡΑΣ – Καταβλητέο ποσό €100.
Στις περιπτώσεις όπου ο σύζυγος είναι άνεργος και η σύζυγος είναι
οικοκυρά, η υπηρεσία να υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση προς το
ΔΤ και να εξουσιοδοτηθεί ο ΔΤ να αποφασίζει να μειώνει τα τέλη /
φορολογία στο ελάχιστο ποσό των €100.
5. ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ S. SERAPHO CATERING MANAGEMENT LTD,
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ.76/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΑΜΗΛΙΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΕΙΠΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (φακ. 01-10/ και 08-2-76/2016)
Έγινε υπενθύμιση ότι κατόπιν απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας
4 Μαΐου 2017 για λήψη γνωμάτευσης από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου
σχετικά με το υπό αναφορά αίτημα, στάληκε στις 12 Μαΐου 2017 επιστολή (ερ
08-19 στο Φακ. 08-2-76/16 τόμος 2 και 21-22 στο Φακ. 01-10/75).
Στην επιστολή αφού εκτίθενται τα γεγονότα, σημειώνεται ότι οι όροι των
εγγράφων του διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί δεν περιελάμβαναν
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οποιοδήποτε όρο/προαίρεση σε σχέση με τη δυνατότητα του Ανάδοχου να
διοργανώνει γαμήλιες ή και άλλες δεξιώσεις και δείπνα και ζητείται
γνωμάτευση κατά πόσον ο Δήμος νομιμοποιείται να απευθυνθεί στην αρμόδια
Τεχνική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων για σχετική τροποποίηση της
σύμβασης ή όχι, και σε περίπτωση που η απάντηση είναι θετική στη βάση
ποιας αιτιολογίας σύμφωνα με τον Περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Νόμο 73(Ι)/2016.
Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου σε απάντησή του ημερομηνίας 15 Μαΐου
2017, (ερ. 121 στο Φακ. 08-2-76/16 τόμος 2 και ερ. 20 στο Φακ. 01-10/75)
γνωμάτευσε ότι το αίτημα δε μπορεί να γίνει δεκτό σύμφωνα με τον Νόμο και
τις αρχές της χρηστής διοίκησης.
Η Υπηρεσία απηύθυνε στις 12 Μαΐου 2017 γραπτό ερώτημα για το ίδιο θέμα
και στο Γενικό Λογιστήριο, ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ερ. 115
στο Φακ. 08-2-76/16 τόμος 2 και ερ. 17-18 στο Φακ. 01-10/75).
Το Γενικό Λογιστήριο επίσης απάντησε ότι, αν και τα αρμόδια όργανα για να
επιληφθούν του θέματος είναι ο Συντονιστής της σύμβασης, η Τ.Ε.Α.Α και η
Κ.Ε.Α.Α., εντούτοις το αίτημα δε μπορεί να γίνει δεκτό, καθότι η αλλαγή
διαφοροποιεί το αντικείμενο της σύμβασης και κατ’ επέκταση στρεβλώνει τον
διαγωνισμό, εισάγοντας όρους οι οποίοι, εάν αποτελούσαν μέρος της αρχικής
διαδικασίας
σύναψης
σύμβασης,
θα
προσέλκυαν
ενδεχομένως
επιπρόσθετους συμμετέχοντες στη διαδικασία. (ερ. 117-120 στο Φακ. 08-276/16 τόμος 2 και ερ. 19 στο Φακ. 01-10/75).
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι δεν
μπορεί να εγκρίνει το υπό αναφορά αίτημα της εταιρείας S. SERAPHO
CATERING MANAGEMENT LTD, για διοργάνωση γαμήλιων δεξιώσεων και
δείπνων και άλλων εκδηλώσεων στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας.
6. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΙΣΙΝΑ (Φακ. 011-5/)
Κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε το θέμα να αναβληθεί και αφού γίνουν κάποιες τροποποιήσεις και
επαφές από την Υπηρεσία με τους ξενοδόχους, να επανέλθει ενώπιον του
Δημοτικού Συμβουλίου σε 15 μέρες με περισσότερες πληροφορίες.
7. ΔΙΑΦΟΡΑ
Ι. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Στασάνδρου και
Αφροδίτης με αφορμή τις εργασίες που διεξάγονται σε παρακείμενα
τεμάχια από την εταιρεία CYFIELD (Φακ 40-1)
Το θέμα επανήλθε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου αφού αυτό σε
συνεδρία του στις 18 Μαΐου, 2017 αποφάσισε αναβολή της εξέτασης της
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εισήγησης της Επιτροπής Κυκλοφοριακού και Χώρων Στάθμευσης με την
οδηγία όπως το όλο θέμα επανεξεταστεί από την Επιτροπή σε προσεχή της
συνεδρία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε, κατόπιν ψηφοφορίας, τη νέα πρόταση /
εισήγηση της Επιτροπής (βλ. Σχέδιο στο ερ. 116-123 στο Φακ. 40-1/282), ως
ακολούθως:
1. Ανάκληση της εισήγησης της Υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο
για τη δημιουργία παρόδιας λωρίδας πλάτους 4 μέτρων και μήκους 29
μέτρων από τον Εργολάβο (3 μέτρα επί του ιδιωτικού τεμαχίου και 1
μέτρο επί του δημόσιο δρόμου) αφού ο ίδιος με τη λήψη της οδηγίας
αυτής με επιστολή μας ενημέρωσε πως δεν είναι εφικτή η κατασκευή
αυτή. Τα Μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν με την επισήμανση και
αποφάσισαν να την αποδεχθούν.
2. Προσωρινή κατάργηση της βόρειας λωρίδας στην οδό Στασάνδρου
από τη φωτοελεγχόμενη συμβολή της με τη Λεωφόρο Μακαρίου μέχρι
τη συμβολή της με την οδό Αφροδίτης και μέχρι την πρόσοψη των
τριών τεμαχίων που εκτελούνται οι εργασίες από τον εργολάβο και
προσωρινή αποκοπή της τροχαίας με την τοποθέτηση συμπαγούς
παραπετάσματος από τον εργολάβο, μέχρι την ολοκλήρωση των
εργασιών κατασκευής των υπογείων στην στάθμη του δημόσιου
δρόμου οπότε και θα ανοίξει ο δρόμος.
Η χρέωση για την περίοδο που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος θα
γίνεται ανά μήνα (€30 για κάθε μέρα που θα χρησιμοποιείται ο
δημόσιος δρόμος/το δημόσιο πεζοδρόμιο) με την έκδοση του σχετικού
χρεωστικού δελτίου μέχρι και την τελευταία μέρα που θα ολοκληρωθεί
η εργασία των τριών υπόγειων χώρων στάθμευσης.
Σημείωση: Ο χώρος αυτός από τώρα και στο εξής και όλο το χρονικό
διάστημα που θα εκτελούνται εργασίες ανέγερσης των τριών υπόγειων
χώρων στάθμευσης να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως εργοτάξιο. Το
τεμάχιο που χρησιμοποιείται σήμερα από τον εργολάβο και βρίσκεται
στο τέρμα της οδού Αφροδίτης να παύει να χρησιμοποιείται ως
εργοτάξιο και να λειτουργεί μόνο ως χώρος στάθμευσης του
προσωπικού.
Νοείται πως η είσοδος και έξοδος των βαρέων οχημάτων στο
εργοτάξιο θα γίνεται μόνο με αριστερόστροφη κίνηση από την
Λεωφόρο Μακαρίου προς το σημείο που θα χρησιμοποιείται για
εκτέλεση των εργασιών και έξοδος με αριστερόστροφη κίνηση προς
Στασάνδρου. Γι αυτό και γίνεται εισήγηση για την τοποθέτηση
εύκαμπτων πασσάλων στον κεντρικό άξονα των δύο λωρίδων που θα
παραμείνουν στην οδό Στασάνδρου για τη διακίνηση των οχημάτων
κοντά στη συμβολή με λεωφόρο Μακαρίου Γ’ .
3. Προσωρινή ακύρωση της μονόδρομης κατεύθυνσης του υπόλοιπου
τμήματος της οδού Αφροδίτης που θα παραμείνει ανοικτό
και
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μετατροπή του τμήματος αυτού σε αμφίδρομη κίνηση για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των κατοίκων/εργαζομένων. Στο σημείο που θα
τοποθετηθεί το παραπέτασμα για την αποκοπή της τροχαίας κίνησης
να δημιουργούν αυτές οι συνθήκες που θα δίδουν στον οδηγό την
δυνατότητα να κάνει επαναστροφή (τουλάχιστον να υπάρχουν 6 μέτρα
απόσταση από τις οχηματικές εισόδους των κατοικιών μέχρι το
παραπέτασμα).
4. Προσωρινή ακύρωση των θέσεων στάθμευσης επί τού οδοστρώματος
στην οδό Αφροδίτης με την κάλυψη των έντεκα παρκομέτρων για την
αμφίδρομη διακίνηση των οχημάτων στην οδό αυτή. Η χρέωση για την
περίοδο που δεν θα λειτουργούν τα παρκόμετρα θα γίνεται ανά μήνα,
(€10 για κάθε μέρα για 11 παρκόμετρα Χ 5 μέρες την εβδομάδα εκτός
Σαββατοκύριακα) με την έκδοση του σχετικού χρεωστικού δελτίου
μέχρι και την τελευταία μέρα που θα ολοκληρωθεί η εργασία των τριών
υπόγειων χώρων στάθμευσης.
Οι πιο πάνω προσωρινές ρυθμίσεις θα ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση
των εργασιών ανέγερσης των τριών υπόγειων χώρων στάθμευσης
όπου οι εργασίες θα φθάσουν στο επίπεδο του δρόμου και ο
Εργολάβος θα μπορεί να εκτελεί τις εργασίες εργοταξίου εντός του υπό
ανέγερση τεμαχίου οπότε και θα ανοίξει ο δρόμος.
5. Προσωρινή κατάργηση της βόρειας λωρίδας στην οδό Στασάνδρου
από τη φωτοελεγχόμενη συμβολή της με τη Λεωφόρο Μακαρίου μέχρι
τη συμβολή της με την οδό Αγίας Ελένης και σήμανση των δύο
λωρίδων που παραμένουν (από το Δήμο Λευκωσίας) για αμφίδρομη
κίνηση στην οδό Στασάνδρου. Σημείωση: Ο Δήμος Λευκωσίας να
αναλάβει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Δημοσίων Έργων για την
κατάλληλη τροποποίηση των φώτων τροχαίας.
6. Δημιουργία 10 νέων παρόδιων χώρων στάθμευσης (6 παρκόμετρα και
4 θέσεις για στάθμευση 30 λεπτά) επί της οδού Στασάνδρου για
αναπλήρωση των παρκομέτρων που δεν λειτουργούν στην οδό
Αφροδίτης λόγω του κλεισίματος του δρόμου και για την εξυπηρέτηση
τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών.
7. Σήμανση ζωγραφιστής νησίδας στις στροφές, στα δύο άκρα του
κόλπου στάθμευσης καθώς και στο σημείο της διάβασης πεζών και
τοποθέτηση εύκαμπτων πασσάλων για την εξασφάλιση
της
ορατότητας σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
Σημείωση: όλες οι σημάνσεις που θα προκύψουν από την πιο πάνω
διευθέτηση να γίνουν από το Δήμο Λευκωσίας και το ποσό που θα
δαπανηθεί να χρεωθεί στον εργολάβο.
Β. Ειδικοί όροι προς τον εργολάβο για την ασφαλή διεξαγωγή των
εργασιών
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1. Διασφάλιση της επάρκειας και σταθερότητας των εκσκαφών και όλων
των περιμετρικών περιφράξεων/παραπετασμάτων.
2. Άρση της επέμβασης κατασκευών, προκατασκευασμένων, λυόμενων
και άλλων στο δημόσιο δρόμο.
3. Πλύσιμο και καθημερινό καθαρισμό με σάρωθρα του Εργοταξίου στους
πέριξ δρόμους ή στους χώρους στάθμευσης που θα δημιουργηθούν
στην οδό Στασάνδρου για αποκλειστική εξυπηρέτηση των εμπορικών
καταστημάτων.
4. Διατήρηση ημερήσιου προγράμματος καταγραφής του αριθμού των
βαρέων και μακράς βάσης οχημάτων που εισέρχονται/εξέρχονται του
χώρου διεξαγωγής εργασιών.
5. Λήψη των απαραίτητων μέτρων για συνεχή διατήρηση της δημόσιας
τάξης.
6. Εξασφάλιση άδειας σε περίπτωση ανάγκης χρήσης μέρους ή και
κλείσιμο του δημόσιου δρόμου.
7. Άμεση Υποβολή των εγκεκριμένων Σχεδίων Ασφάλειας και Υγείας και
του Σχεδίου Οργάνωσης Εργοταξίου.
8. Αποφυγή στάθμευσης οχημάτων του προσωπικού του Εργοταξίου
στους πέριξ δρόμους ή στους χώρους στάθμευσης
που θα
δημιουργηθούν στην οδό Στασάνδρου για αποκλειστική εξυπηρέτηση
των εμπορικών καταστημάτων
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης όπως η πιο πάνω απόφαση
επαναξιολογηθεί εντός του Σεπτέμβρη 2017.
ΙΙ. Ερωτήματα που τέθηκαν από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τα
πιο κάτω θέματα:
1. Στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, σε 15 μέρες, να
γίνει ενημέρωση για την Πλατεία Ελευθερίας
2. Πότε ολοκληρώνεται η Κωστάκη Παντελίδη και ο βόρειος κόμβος
3. Πότε θα τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το κυκλοφοριακό για την
Πλατεία Ελευθερίας
4. Ενημέρωση πληρωμών εξώδικου συμβιβασμού με τη Lois Builders
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5. Ενημέρωση για προβλήματα με την αφετηρία των μικρών λεωφορείων
στο παλιό ΓΣΠ
6. Ενημέρωση για τη διαδρομή και στάση των μικρών λεωφορείων στην
οικιστική περιοχή της Χρυσαλινιώτισσας
7. Να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταγραφή και την
απάντηση παραπόνων
8. Να ετοιμαστεί πρόταση προς το Αρμόδιο Υπουργείο για αλλαγή της
νομοθεσίας που αφορά τη ρύπανση από αφισοκολλήσεις ώστε να
μπορούν να κατηγορηθούν αυτοί που διαφημίζονται
9. Να ετοιμαστεί πρόταση για αλλαγή της νομοθεσίας που να αφορά τη
συντήρηση των πολυκατοικιών και τη δυνατότητα επιβολής εξωδίκου ή
ανάληψης εργασιών από το Δήμο για αισθητική αναβάθμιση τους
10. Να οριστεί συνάντηση με την κα Κναή, Πρόεδρο της Επιτροπής Εντός
των Τειχών, σε σχέση με τα σχέδια για Λαϊκή Γειτονιά και πεζόδρομους
11. Να γίνει ενημέρωση για τη διαδικασία ελέγχου και καθαριότητας των
δημόσιων
χώρων,
αποχωρητηρίων,
ειδικά
στις
περιοχές
Φανερωμένης, ΟΧΙ
και χώρο στάθμευσης Αριάδνη όπου τις
επισκέπτονται πολλοί τουρίστες. Είχαμε αποφασίσει ότι θα γίνεται
τακτικός έλεγχος από τους παρκαδόρους. Γίνεται; Ποιος ελέγχει αν
γίνεται;
12. Να καταγραφεί, και να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, για τη
διαδικασία επιβεβαίωσης που εισηγείται το Τμήμα Φόρων σε σχέση με
τους υπερήλικες, ώστε να υπάρξει όσο το δυνατό λιγότερη ταλαιπωρία
γι αυτούς. Μήπως θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα ελέγχου με
κατ’ οίκον επισκέψεις; Πόσα άτομα πρέπει να ελεγχθούν; Πόσα
υποστατικά;
Τα πιο πάνω θα εξεταστούν και απαντηθούν από την Υπηρεσία του Δήμου.
Οι εργασίες της συνεδρίας έληξαν στις 8.30 μ.μ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ
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