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1. ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
Ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, καλωσόρισε τα μέλη στην πρώτη
συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όσους έχουν επανεκλεγεί και όσους
έχουν εκλεγεί για πρώτη φορά, καθώς και τα άτομα που υπηρέτησαν στο
Δημοτικό Συμβούλιο και με ένα μικρό διάλειμμα έχουν τώρα εκλεγεί ξανά.
Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος ανέφερε:
«Μαζί με τα 13 μέλη που ήταν και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο
δουλέψαμε σκληρά τα τελευταία πέντε χρόνια και καταφέραμε αρκετά, αλλά
υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Πιστεύω ότι το ίδιο
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καλά θα δουλέψουμε και αυτή την πενταετία, μακριά από αχρείαστες
αντιπαραθέσεις και με συναίνεση για να κάνουμε τη Λευκωσία μας καλύτερη.»
Μιλώντας εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ ο κ. Κυριάκος
Φωτιάδης ανέφερε:
«Να συγχαρώ εσάς κ. Δήμαρχε και όλους τους συναδέλφους για την εκλογή
τους και εύχομαι ότι καλύτερο σε όλους. Σίγουρα η συνεργασία είναι δεδομένη
και νομίζω θα συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Είμαστε έτοιμοι, και
αντιλαμβάνομαι ότι αυτό ισχύει και για όλες τις δημοτικές ομάδες, για μια καλή
συνεργασία για το καλό του Δήμου και των δημοτών μας. Ευχαριστώ.»
Εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ ο κ. Χρίστος Ιωσήφ
ανέφερε:
«Δήμαρχε κατ’ αρχή να σας δώσουμε και επίσημα τα συγχαρητήρια για την
επανεκλογή σας καθώς και σε όλους τους συναδέλφους για την εκλογή τους
και ιδιαίτερα στους νεοεκλεγέντες.
Οι εκλογές έχουν τελειώσει, τα προβλήματα της πόλης είναι εκεί, είναι πολλά
και δεν έχουν χρώματα. Θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχει η μέγιστη δυνατή
συναίνεση ούτως ώστε να φανούμε αντάξιοι της ψήφου των δημοτών μας και
να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη Λευκωσία μας την πόλη που όλοι
οραματιζόμαστε, την πόλη στην οποία όλοι θέλουμε να ζούμε. Είμαι σίγουρος
ότι με τη συλλογικότητα και τη συναίνεση θα πετύχουμε αρκετά πράγματα και
αυτή την πενταετία.»
Εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΚΟ ο κ. Ανδρέας Μούγης
ανέφερε:
«Θα ήθελα να συγχαρώ πρώτα το Δήμαρχο και στη συνέχεια όσους έχουν
επανεκλεγεί, όσους έχουν εκλεγεί για πρώτη φορά καθώς και όσους έχουν
επανακάμψει.
Μας περιμένει μια δύσκολη πενταετία και εύχομαι όλοι με σοβαρή και
υπεύθυνη δουλειά να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα του Δήμου μας
για μια καλύτερη πόλη και πιο καλή ζωή για τους δημότες μας.»
Εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας της Αλληλεγγύης η κυρία Όλγα
Μαρουδιά ανέφερε:
«Δεν έχω πολλά πράγματα να πω, απλώς συγχαρητήρια σε όλους μας που
έχουμε εκλεγεί. Το μόνο που ζητούμε εμείς ως νεοεκλεγέντες είναι τη βοήθεια
των παλιών δημοτικών συμβούλων και ελπίζω όλοι να δουλέψουμε για να
έχουμε μια ομορφότερη Λευκωσία, πιο ευτυχισμένους δημότες και όσο
μπορούμε λιγότερα προβλήματα καθημερινά. Να λύσουμε όσα μπορούμε
περισσότερα, μαζί, συλλογικά. Ευχαριστώ.»
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Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Εκπρόσωπος του Κόμματος των
Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών κ. Κυριάκος Τσιμίλλης ο οποίος
ανέφερε:
«Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Συγχαίρω το Δήμαρχο για την ψήφο
εμπιστοσύνης που του έδωσαν οι δημότες της πόλης και όλους για την
παρουσία τους που σημαίνει ότι χαίρουν της αποδοχής των πολιτών της
πρωτεύουσας.
Ως μονομελές Κίνημα, στη σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου,
θεωρούμε αυτονόητη και τη συνεργασία και τη συνέργεια με αξιοποίηση της
εμπειρίας περί των Δήμων των παλιών στελεχών, αλλά και των γνώσεων και
των εμπειριών όλων που τις κουβαλούν απ’ ότι κι αν έκαναν μέχρι τώρα στη
ζωή τους.
Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το φίλο Στέλιο Κολοκασίδη ο οποίος για τις
τρεις και κάτι θητείες κατέθεσε με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια τις θέσεις
του Κινήματος των Οικολόγων. Είμαστε περίπου 30 χρόνια φίλοι και στενοί
συνεργάτες με το Στέλιο σε διάφορα επίπεδα και είμαι ήδη αρκετά
ενημερωμένος για τα της λειτουργίας του Συμβουλίου. Σίγουρα θα το
χρειαστώ και στην πορεία.
Αισθάνομαι την πρόκληση, θα το συμμερίζεστε, ότι σε αυτή την πενταετία
επιτέλους η πόλη θα ελευθερωθεί και θα ενωθεί. Άρα μπορεί και τούτη η
θητεία να έχει τον αυτονόητο συμβολισμό και πρέπει να είμαστε έτοιμοι και γι
αυτή την προοπτική και για όλα τα άλλα τα οποία είναι ήδη κατεγραμμένα και
τροχιοδρομημένα, καθώς και άλλα τα οποία μέσα από τη συνέργεια που
προανέφερα, θα αναδείξουμε μέσα από συνετή και συλλογική εργασία.
Ευχαριστώ.»
Ο Εκπρόσωπος της ΕΔΕΚ κ. Αντώνης Αντώνη ανέφερε στη συνέχεια:
«Κύριε Δήμαρχε, εκ μέρους της ΕΔΕΚ σας συγχαίρω για την επανεκλογή σας

στο αξίωμα του Δημάρχου Λευκωσίας.

Θερμά συγχαρητήρια επίσης και σε όλους τους συναδέλφους και
συναδέλφισσες που πέτυχαν να εκλεγούν στη νέα Δημοτική Αρχή για την
πενταετία 2017-2021.
Στους επανεκλεγέντες συναδέλφους εύχομαι ακόμη περισσότερη δύναμη για
να αντέξουμε και να συνεχίσουμε την σκληρή προσπάθεια που ξεκινήσαμε
πριν από δέκα χρόνια να αλλάξουμε την Λευκωσία, να την κάνουμε πόλη
σύγχρονη και Ευρωπαϊκή έστω και αν ακόμα παραμένει η μοναδική
μοιρασμένη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα.
Με την ευκαιρία που μου δίνετε θέλω να ευχηθώ οι διαπραγματεύσεις που
άρχισαν στην Γενεύη να οδηγήσουν σε μια λύση βιώσιμη και λειτουργική που
να επανενώνει την πατρίδα μας. Μια λύση που να προσφέρει πραγματικές
συνθήκες και προοπτικές ανάπτυξης, προόδου και ευημερίας όλων των
Κυπρίων, ειδικότερα των νέων γενιών. Μια επανενωμένη Κύπρος σε
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συνθήκες ασφάλειας και χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις μπορεί να
δημιουργήσει λαμπρό μέλλον για τους πολίτες, την κοινωνία και τον τόπο μας.
Στους συναδέλφους που εκλέγονται για πρώτη φορά, υπόσχομαι να είμαι μαζί
τους και δίπλα τους με την εμπειρία της προηγούμενης δεκαετίας για κάθε
βοήθεια και συνεργασία.
Σε σας κύριε Δήμαρχε δηλώνω από την αρχή και με ειλικρίνεια όπως και πριν
πέντε χρόνια ότι θα έχετε την στήριξή μου στο δύσκολο πραγματικά έργο που
θα συνεχίσετε να υλοποιείτε.
Σ’ αυτή την πενταετία κύριε Δήμαρχε να έχετε υπόψη σας, ότι αν χρειαστεί θα
είμαι πιο πιεστικός και κριτικός αν διαπιστωθούν λάθη και παραλείψεις. Η
στήριξη που είχατε από το κόμμα μου σ’ αυτές τις εκλογές μου δίνει αυτό το
δικαίωμα.
Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πολύπλοκων και απαιτητικών
προβλημάτων της Λευκωσίας απαιτεί συνεργασία, αλληλοσεβασμό και
συναίνεση από όλους τους συναδέλφους και τις Δημοτικές Ομάδες.
Από εσάς κύριε Δήμαρχε θα εξαρτηθεί πρωτίστως και στο μεγαλύτερο βαθμό
η επιτυχία σ’ αυτή την πολύ δύσκολη και σκληρή προσπάθεια.
Αναλαμβάνετε και αναλαμβάνουμε κύριε Δήμαρχε όλοι μαζί παλιοί και νέοι
βαριά κληρονομιά από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Να συνεχίσουμε το σημαντικό έργο που έχει καταγραφεί. Να ολοκληρώσουμε
τα δύο μεγάλα μας έργα, Πλατεία Ελευθερίας και Δημοτικό Μέγαρο το
γρηγορότερο.
Έχουμε βέβαια μπροστά μας γι’ αυτή την πενταετία σημαντικά έργα μικρά και
μεγάλα για υλοποίηση και είναι υποχρέωσή μας να ανταποκριθούμε θετικά.
Ο στόχος της εκτέλεσης και ολοκλήρωσης έργων αξίας 180 εκατομμυρίων
είναι πιστεύω εφικτός.
Όπως είχα πει και στην τοποθέτησή μου για τους προϋπολογισμούς η
υλοποίηση αυτών των έργων θα δημιουργήσει νέες δυναμικές ανάπτυξης για
την πόλη μας.
Αυτή η πενταετία συνάδελφοι θα είναι χρυσή και θα μας κάνει όλους
περήφανους.
Κύριε Δήμαρχε, Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Προβλήματα δυστυχώς συνεχίζουν να υπάρχουν και δημιουργούν αρνητική
εικόνα για το Δήμο.
Τα κυκλοφοριακά προβλήματα, η ανεπάρκεια που εξακολουθεί να υπάρχει σε
χώρους στάθμευσης, προβλήματα καθαριότητας, η άσχημη κατάσταση
κάποιων πεζοδρομίων και ειδικά δρόμων, προβλήματα οδικού φωτισμού θα
πρέπει να μας προβληματίσουν ακόμη περισσότερο.
Για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων επιβάλλεται πλήρης συνεργασία
και συντονισμός από όλους τους συναδέλφους, το Δήμαρχο και βεβαίως από
όλα τα τμήματα και υπηρεσίες του Δήμου.
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Επίσης οι τακτικές επαφές με ομάδες δημοτών που χρειάζονται την στήριξη
και βοήθειά μας πρέπει να βρίσκονται στο ημερήσιό μας πρόγραμμα.
Η συνέχιση της αύξησης της παραγωγικότητας της Δημοτικής υπηρεσίας
αποτελεί αναγκαιότητα για τη βελτίωση των οικονομικών πόρων του Δήμου
μας.
Το οικονομικό τμήμα και ο εσωτερικός έλεγχος έχουν σημαντικό ρόλο να
διαδραματίσουν που θα βοηθήσει τον οργανισμό περαιτέρω, να παραμείνει
όρθιος και βιώσιμος και να διασφαλίσει ποιοτικές υπηρεσίες στους Δημότες
του.
Ακόμα ένας πολύ σημαντικός στόχος που το οικονομικό τμήμα και τα στελέχη
του πρέπει να έχουν στις προτεραιότητές τους είναι η αύξηση των
εισπράξεων των οφειλόμενων ποσών προς το Δήμο έστω και αν το
οικονομικό περιβάλλον συνεχίζει να είναι δύσκολο.
Η πρόοδος που καταγράφτηκε είναι σημαντική, εκτιμώ όμως ότι μπορούμε και
καλύτερα.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Είμαι σίγουρος ότι και η νέα Δημοτική αρχή ανανεωμένη κατά 50%, με νέες
ιδέες και εισηγήσεις θα λειτουργήσει με πνεύμα συνεργασίας και συναίνεσης.
Οι συνδημότες μας αναμένουν από εμάς μια καλύτερη και πιο ανθρώπινη ζωή
σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα.
Είναι χρέος μας να
ανταποκριθούμε. Για την ΕΔΕΚ και εμένα προσωπικά είναι δέσμευση.»
2. ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
Για το θέμα προσήλθε στη συνεδρία η Πρώτη Στενογράφος Στέλλα Στέλικου
για να βοηθήσει στη διαδικασία της εκλογής Αντιδημάρχου.
Ο Δήμαρχος ανάφερε ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 36 του
Νόμου, η εκλογή Αντιδημάρχου διεξάγεται με μυστική ψηφοφορία και ζήτησε
από τα μέλη να υποβάλουν τις υποψηφιότητες για τη θέση του Αντιδημάρχου.
Ο κ. Κυριάκος Φωτιάδης, εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ,
πρότεινε τον κ. Χρύσανθο Φάκα για τη θέση του Αντιδημάρχου.
Ο κ. Χρύσανθος Φάκας ανέφερε ότι είναι μεγάλη του τιμή και αποδέχτηκε.
Ο κ. Ανδρέας Μούγης, εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΚΟ, πρότεινε
τον κ. Κώστα Μαυρίδη για τη θέση του Αντιδημάρχου.
Υποστηρίζοντας την υποψηφιότητα του κ. Μαυρίδη ο κ. Μούγης ανέφερε:
«Ο Κώστας είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου για αρκετά χρόνια και
διετέλεσε μέλος σε αρκετές επιτροπές του Συμβουλίου.
Νομίζω έχει
αποκτήσει την απαραίτητη πείρα που χρειάζεται για να μπορέσει να
ανταποκριθεί στα καθήκοντά του ως Αντιδήμαρχος.»
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Ο κ. Κώστας Μαυρίδης αποδέχτηκε και ευχαρίστησε.
Ο κ. Χρίστος Ιωσήφ, εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ ανάφερε:
«Για το θέμα της Αντιδημαρχίας πρέπει να αναφέρουμε ότι η Δημοτική μας
Ομάδα έκανε αρκετές επαφές για στήριξη δικής της υποψηφιότητας.
Η δική μας υποψηφιότητα δυστυχώς δεν έτυχε στήριξης από άλλες δημοτικές
ομάδες με σοβαρές πιθανότητες εκλογής. Ως εκ τούτου, μέσα στα πλαίσια
μιας ευρύτερης συναίνεσης ενόψει του γεγονότος ότι τον κ. Μαυρίδη οποίος
στηρίζεται από το ΔΗΚΟ, ενδέχεται να υποστηρίξουν και άλλες δημοτικές
ομάδες, η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ στηρίζει την υποψηφιότητα του κ.
Μαυρίδη που υποστηρίζεται από το ΔΗΚΟ.»
Ο κ. Αντώνης Αντώνη ανέφερε ότι και η ΕΔΕΚ θα στηρίξει την υποψηφιότητα
του κ. Κώστα Μαυρίδη πιστεύοντας ότι η εμπειρία του στα κοινά και στο Δήμο
Λευκωσίας διασφαλίζει και εγγυάται ότι αν πετύχει εκλογή θα εργάζεται μόνο
για το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών του.
H κυρία Όλγα Μαρουδιά, εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας Αλληλεγγύη,
ανάφερε ότι η ψηφοφορία είναι μυστική άρα θεωρεί πως δεν χρειάζεται να
αναφέρει ποιου την υποψηφιότητα θα υποστηρίξει η ομάδα της.
Ο Δήμαρχος ευχήθηκε καλή επιτυχία στους δύο υποψήφιους.
Στη συνέχεια ορίστηκε Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τον Αν.
Δημοτικό Γραμματέα κ. Νίκο Χατζηνικολάου και την Πρώτη Στενογράφο κυρία
Στέλλα Στέλικου.
Ετοιμάστηκαν στη συνέχεια, από την Εφορευτική Επιτροπή, τα ψηφοδέλτια με
τα ονόματα των δύο υποψηφίων.
Σφραγίστηκαν, υπογράφηκαν και
καταμετρήθηκαν 27 ψηφοδέλτια, όσα και τα παρόντα Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας παρουσίασε στη συνέχεια την κάλπη μέσα στην
οποία οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ένας – ένας, έριξαν τη ψήφο τους.
Με τη συμπλήρωση της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή άνοιξε την
κάλπη. Καταμετρήθηκαν 27 ψηφοδέλτια. Ο κ. Κώστας Μαυρίδης έλαβε 15
ψήφους. Ο κ. Χρύσανθος Φάκας έλαβε 11 ψήφους. Ένα ψηφοδέλτιο ήταν
λευκό.
Ως αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
Αντιδήμαρχος Λευκωσίας.

ο

κ.

Κώστας

Μαυρίδης

εξελέγη

Ο Δήμαρχος συγχάρηκε τον κ. Κώστα Μαυρίδη για την εκλογή του και του
ευχήθηκε καλή δουλειά.
Έδωσε στη συνέχεια το λόγο στον κ. Χρύσανθο Φάκα ο οποίος ανέφερε:
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«Να ευχαριστήσω θερμά όσους με έχουν υποστηρίξει με τη ψήφο τους, να
συγχαρώ το συνάδελφο κ. Κώστα Μαυρίδη και να πω ότι έχουμε πέντε χρόνια
μπροστά μας για να παράξουμε πολύ έργο για το Δήμο μας. Όπως και την
περασμένη πενταετία πιστεύω ότι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεχίσει
να έχει μια πολύ καλή συνεργασία και ένα πολύ ψηλό επίπεδο γιατί είναι ο
Δήμος Λευκωσίας που μας ενώνει. Ευχαριστώ και πάλι όσους με έχουν
στηρίξει.»
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον κ. Κώστα Μαυρίδη ο οποίος ανέφερε:
«Να ευχαριστήσω θερμά τα κόμματα που με στήριξαν και τα άτομα που με
στήριξαν. Σέβομαι απόλυτα την ανθυποψηφιότητα του Χρύσανθου Φάκα και
όσους τον στήριξαν. Αυτή η δημοκρατική διαδικασία που έγινε σήμερα με
απλότητα και σοβαρότητα, έχει λήξει εδώ και από αύριο όλοι μαζί
προχωρούμε για το καλό της πόλης μας και των δημοτών της.»
Η Πρώτη Στενογράφος αποχώρησε από την αίθουσα.
3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Ορίστηκαν οι Εκπρόσωποι των Δημοτικών Ομάδων ως ακολούθως:
Κυριάκος Φωτιάδης – Εκπρόσωπος Δημοτικής Ομάδας ΔΗΣΥ
Χρίστος Ιωσήφ – Εκπρόσωπος Δημοτικής Ομάδας ΑΚΕΛ
Ανδρέας Μούγης – Εκπρόσωπος Δημοτικής Ομάδας ΔΗΚΟ
Όλγα Μαρουδιά – Εκπρόσωπος Δημοτικής Ομάδας ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Κυριάκος Τσιμίλλης – Κίνημα Οικολόγων, Συνεργασία Πολιτών
Αντώνης Αντώνη – ΕΔΕΚ
4. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Φακ. 22-0)
Το Δημοτικό Συμβούλιο, ακολουθώντας την πολιτική που υπήρχε μέχρι τώρα,
όρισε, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Περί Δήμων Νόμου, τους πέντε (5)
Εκπροσώπους των Δημοτικών Ομάδων (εκτός του κ. Χρίστου Ιωσήφ) για να
υπογράφουν τις Συμβάσεις εξ ονόματος του Δήμου.
Μαζί με το Δήμαρχο θα υπογράφουν δύο από τους πέντε Εκπροσώπους των
Δημοτικών Ομάδων, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι κατά την ώρα της
υπογραφής.
5. ΔΙΑΦΟΡΑ
Α. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΑΝΕΙΟ (OVERDRAFT) ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2017 (Φακ. 22-0)
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Ο Δήμαρχος πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια
Εταιρεία Λτδ., ενέκρινε για το Δήμο Λευκωσίας τις πιο κάτω διευκολύνσεις:
-

-

Επανέγκριση υφιστάμενου ορίου τρεχούμενου λογαριασμού με αρ.
018111011415 ύψους €2,00. Ο λογαριασμός θα χρεώνεται με
Κυμαινόμενο Επιτόκιο που θα αποτελείται από το Βασικό Επιτόκιο της
Τράπεζας που σήμερα ανέρχεται σε 3,904% προσαυξημένο κατά
0,500%. Σύνολο 4,404% ετησίως.
Παράταση προσωρινού ορίου τρεχούμενου λογαριασμού με αρ.
081811011415 ύψους €5.299.998 πέραν του μόνιμου ορίου ύψους
€2,00 μέχρι 31/12/2017. Ο λογαριασμός θα χρεώνεται με Κυμαινόμενο
Επιτόκιο που θα αποτελείται από το Βασικό Επιτόκιο της Τράπεζας
που σήμερα ανέρχεται σε 3,904% προσαυξημένο κατά 0,500%.
Σύνολο 4,404% ετησίως.

Με τις πιο κάτω υφιστάμενες εξασφαλίσεις:
-

-

-

Α’ Υποθήκη με αρ. Υ6563/99 ιδιοκτησίας του Δήμου Λευκωσίας ύψους
€683.441,- η οποία εξασφαλίζει το μόνιμο όριο του τρεχούμενου
λογαριασμού και το δάνειο με αρ. 018313004542.
Υφιστάμενη εκχώρηση δικαιωμάτων επί των εισοδημάτων του Δήμου
Λευκωσίας από την ανάκτηση ποσών από τους δημότες και άλλα
εισπρακτέα του Δήμου, ημερ. 20/2/2007 ύψους €2.289.526,-.
Υφιστάμενη Κυβερνητική Εγγύηση επ’ ονόματι του ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ημερομηνίας 25/1/2007 για το ποσό ύψους €82.418.648,-.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως:
1. Εγκρίνει τα πιο πάνω καθώς και τα πιο κάτω έξοδα:
- χαρτοσήμανση των εγγράφων
- έξοδα ετοιμασίας των εγγράφων.
2. Εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν εξουσιοδοτούνται ο Δήμαρχος κ.
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης και οι κ.κ. Κυριάκος Φωτιάδης και Ανδρέας Μούγης
να υπογράψουν εκ μέρους του Δήμου την Κοινοποίηση της Απόφασης και
οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ζητηθούν από την Τράπεζα, προς υλοποίηση της
παρούσας απόφασης σύμφωνα με τους όρους των Συμφωνιών.

........................................
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης
Δήμαρχος Λευκωσίας

......................................... .........................................
Κυριάκος Φωτιάδης
Δημοτικός Σύμβουλος

Ανδρέας Μούγης
Δημοτικός Σύμβουλος

Οι εργασίες της συνεδρίας έληξαν στις 7.15 μ.μ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ
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