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1.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Τα πρακτικά των συνεδριών του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομην. 5 και 19
Οκτωβρίου 2017 δεν αποστάληκαν στα μέλη έγκαιρα έτσι θα επικυρωθούν
στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
2.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Φακ. 01-17)

1

Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε το σημείωμα του Προέδρου της
Επιτροπής ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2017 (ερ. 124-136 στο Φακ. 0117/270):
Μέρος ΄΄ Α΄΄
1. Φ64/83- ΠΠΑ184/17
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 25/10/17, αποφάσισε για την αίτηση
που αφορά Οικοδομικές εργασίες σε οικοδομές, στην Εντός των Τειχών πόλη,
(μια Διατηρητέα και μια παραδοσιακή) για μετατροπή τους σε Μουσείο
Χαρακτικής, επέκταση και συντήρηση/ανακαίνιση. (Μουσείο Χαρακτικής
‘Χαμπή’), στην οδό Αμμοχώστου, στην ενορία Τακτ Ελ Καλέ,
έγκριση χορήγησης της ζητούμενης Πολεοδομικής Άδειας, με βάση την
εισήγηση της Πολεοδομικής Αρχής, νοουμένου ότι πριν την έκδοση της
ζητούμενης άδειας θα διευκρινισθεί το θέμα της ιδιοκτησίας του τεμαχίου 106.
Μέρος ΄΄ Β΄΄
2. Φ439/50- ΠΠΑ205/17
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 25/10/17, αποφάσισε για την αίτηση
που αφορά συντήρηση/ανακαίνιση διώροφης Διατηρητέας κατοικίας, στην
Εντός των Τειχών πόλη, στην οδό Περικλέους , στην ενορία Ταμπακ- Χανέ,
έγκριση χορήγησης της ζητούμενης Πολεοδομικής Άδειας, με βάση την
εισήγηση της Πολεοδομικής Αρχής.
Η ανάπτυξη ρυθμίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Περιοχής
Κέντρου Λευκωσίας, την πολιτική του Δήμου και τους όρους /παρατηρήσεις
που θα τεθούν από την Ειδική Επιτροπή (Διατήρησης).
3.
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΙΣ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Φακ. 01-7)
Λόγω της πραγματοποίησης του 27ου Συνεδρίου της ΠΕΟ την Πέμπτη 16
Νοεμβρίου 2017, στις 5.45 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε η
προγραμματισμένη συνεδρία του εκείνη τη μέρα, να πραγματοποιηθεί στις
3.00 το απόγευμα.
Επίσης, οι καθορισμένες συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε πρώτη και
τρίτη Πέμπτη του μήνα, κατά την περίοδο που ισχύει η χειμερινή ώρα, να
αρχίζουν στις 6.00 μ.μ. (αντί στις 7.00 μ.μ.).

2

4.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΣΤΗ ΡΙΓΑ ΣΤΙΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Φακ. 05-4)
Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε το σημείωμα του Δημάρχου (ερ.
34-76 στο Φακ. 05-4/142) για ενημέρωση και έγκριση των εισηγήσεων.
I. Το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε τη Διακήρυξη της Ρίγας η οποία έχει
υιοθετηθεί κατά τη διάρκεια της πιο πάνω συνάντησης από όλες τις
πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Πρόεδροι όλων των Δημοτικών
Επιτροπών να το θέσουν σε συνεδρία της Επιτροπής τους.
II. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη αναφορά για το Brexit, για να δημιουργηθεί
ενιαία εισήγηση / θέση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία να σταλεί στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σχετική επιστολή για ενημέρωση, το θέμα να τεθεί
προς συζήτηση σε επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
III. Για τη Λευκή Βίβλο Juncker που αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
να αποφασιστεί σε επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ποιο από τα
πέντε διαφορετικά σενάρια για το μέλλον της Ευρώπης θα ακολουθήσει ο
Δήμος και να ενημερωθεί με σχετική επιστολή ο κ. Juncker.
ΙV. Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να σταλεί επιστολή στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρόεδρο της Βουλής καθώς και σε όλους
τους Δημάρχους της Ε.Ε., στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο Eurocities για
την ανάγκη δημιουργίας ενός Οδικού Χάρτη με σκοπό την προώθηση της
Χάρτας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ούτως ώστε η Χάρτα να γίνει νόμος σε κάθε
κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πρόνοιες του να είναι
εκτελεστέες.
5.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ/ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 2017 – ΕΓΚΡΙΣΗ
ΑΡΧΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Φακ. 21-4)
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ημερομηνίας 1 Ιουνίου 2017, ετοιμάστηκαν και στάλθηκαν οι
λογαριασμοί της φορολογίας της επαγγελματικής άδειας και των δικαιωμάτων
για διατήρηση/χρήση επαγγελματικών υποστατικών για το 2017. Το ύψος της
αρχικής φορολογίας που επιβλήθηκε ανέρχεται σε
€2.754.564,00 ως ακολούθως:
Φορολογία Επαγγελματικής Άδειας 2017

€ 2.335.251,00

Δικαιώματα για διατήρηση/χρήση επαγγελματικών
υποστατικών 2017
Σύνολο

€

419.313,00

€ 2.754.564,00
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Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αρχική φορολογία της επαγγελματικής
άδειας και των δικαιωμάτων για διατήρηση/χρήση επαγγελματικών
υποστατικών 2017.
6.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Φακ.
40-1 ΚΑΙ 43-0)
Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε το σημείωμα του Προέδρου της
Επιτροπής ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2017 (ερ. 235-238 στο Φακ. 40-1/305,
και ερ. 94-96 στο Φακ. 43-0/68).
Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν ψηφοφορίας, ενέκρινε την πιο κάτω εισήγηση
της Επιτροπής:
Δημοτικός Χώρος
Στάθμευσης
ΔΧΣ Φανερωμένης και
Λήδρας- Αριάδνης

ΔΧΣ Νταβίλα –
Τριπολη

Εισήγηση Επιτροπής Κυκλοφοριακού και Χώρων
Στάθμευσης για τη διαφοροποίηση των τελών
στάθμευσης στους πιο κάτω ΔΧΣ
30 λεπτά – Δωρεάν
Μέχρι 2 ώρες - €2.50
Μέχρι 5 ώρες - €3.00
Μέχρι 7 ώρες - €4.00
Μέχρι 10 ώρες - €5.00
10 ώρες και άνω €5.00 συν €0.50 για κάθε ώρα που
προστίθεται.
30 λεπτά – Δωρεάν
Μέχρι 1 ώρα - €1.50
Μέχρι 2 ώρες - €2.50
Μέχρι 5 ώρες - €3.00
Μέχρι 7 ώρες - €4.00
Μέχρι 10 ώρες - €5.00
10 ώρες και άνω €5.00 συν €0.50 για κάθε ώρα που
προστίθεται.

Η απόφαση του ΔΣ ημερομηνίας 20/7/2017 για αύξηση των τελών στάθμευσης
στους σταθμομετρητές και στις μηχανές P&D παραμένει ως έχει:
0.30 λεπτά - €1.00
1.00 ώρα - €2.00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Χρίστος Ιωσήφ ανέφερε:
« Το Δημοτικό Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2017 πήρε μια απόφαση για το θέμα
αυτό μετά από πολλή συζήτηση και προβληματισμό.
Δυστυχώς, σύντομα το κέντρο θα έχει ακόμη ένα μεγάλο ανταγωνιστή. Δύο
μάλλον ανταγωνιστές. Το ένα είναι το υφιστάμενο mall του Σιακόλα που κάνει
μεγάλη επέκταση η οποία θα ολοκληρωθεί τέλος του 2018 και το δεύτερο είναι
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η αποπεράτωση του άλλου mall στην Κοκκινοτρεμιθιά του οποίου την
αποπεράτωση ανάλαβε η Τράπεζα Κύπρου.
Στις 20 Ιουλίου 2017 όταν συζητούσαμε έντονα και ανταλλάζαμε απόψεις, μας
διέφυγε κάτι: η αύξηση στα τέλη στάθμευσης στους σταθμομετρητές και
μηχανές P & D. Για 30 λεπτά το αυξήσαμε σε ένα ευρώ και για μία ώρα το
αυξήσαμε σε δύο ευρώ. Κάποιος που θα σταθμεύσει σε σταθμομετρητή για μία
ώρα θα πληρώσει δύο ευρώ και αν δεν τον φτάσει η ώρα, για δύο ώρες θα
πληρώσει τέσσερα ευρώ. Δεν ξέρω αν είναι η σωστή ώρα τώρα να
προχωρήσουμε με περαιτέρω αυξήσεις. Θεωρώ ότι οι αυξήσεις που ψηφίσαμε
στις 20/7/2017 θα αποφέρουν μια σοβαρότατη αύξηση στα έσοδα μας γύρω
στις €180.000. Οπόταν γιατί να προχωρήσουμε σε περαιτέρω αυξήσεις που σε
κάποιες περιπτώσεις θα είμαστε και πιο ακριβοί από τους ιδιωτικούς χώρους
στάθμευσης. Η θέση μας είναι να παραμείνουμε στις αυξήσεις που εγκρίναμε
στις 20/7/2017.»
7.
ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ
(Φακ. 03-40 και 03-41)
Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε το σημείωμα με τα σχέδια
πρόωρης αφυπηρέτησης υπαλλήλων και εργατών (ερ. 62-171 στο
Φακ. 03-40/2 και ερ. 62-172 στο Φακ. 03-41/2).
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, ενόψει και της επιστολής που έστειλαν οι
δύο συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ σήμερα το απόγευμα ότι ενίστανται στη μαζική
εφαρμογή, η συζήτηση του θέματος να γίνει πρώτα στη Διαχειριστική
Επιτροπή και να τεθεί στη συνέχεια ενώπιον του.
Υποβλήθηκαν από τα μέλη κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις οι οποίες και
απαντήθηκαν.
Ζητήθηκε επίσης να διευκρινιστεί αν η κατάργηση μιας θέσης θα είναι στη βάση
της ή στην προαγωγή.
8.
ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Φακ. 24-3)
Tο Δημοτικό Συμβούλιο πληροφορήθηκε ότι η εταιρεία Α. ATHANASIOU
HOLDINGS LTD με επιστολή της προς το Δήμο ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου
2017 (ερ. 154-155 στο Φακ. 24-3/20) ζήτησε να αγοράσει συντελεστή δόμησης
από το Δήμο, με σκοπό την αύξηση κατά 441 τ.μ. του συντελεστή δόμησης
τεμαχίου στο Δήμο Γερμασόγειας για ανέγερση Οικιστικής Πολυώροφης
Οικοδομής, για την οποία έχει ήδη χορηγηθεί Πολεοδομική Άδεια με αριθμό
ΛΕΜ/1285/2016, ημερομηνίας 6/10/2017.
Αναφέρθηκε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του ημερομηνίας 28
Σεπτεμβρίου 2005, παραχώρησε γενική έγκριση προς τους Δήμους για την
πώληση συντελεστή δόμησης από διατηρητέες οικοδομές δημοτικής
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κτηματοσύνης νοουμένου ότι θα ακολουθούνται όλες οι νενομισμένες
διαδικασίες και θα εξασφαλίζεται η έγκριση του Διευθυντή του Τμήματος
Πολεοδομίας και Οικήσεως με βάση τις πρόνοιες του περί Διατηρητέων
Οικοδομών Νόμου του 2002 και το προϊόν της πώλησης του υπολειπόμενου
συντελεστή δόμησης θα κατατίθεται σε Ειδικό Ταμείο που θα δημιουργήσει ο
κάθε Δήμος και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη συντήρηση και
αποκατάσταση διατηρητέων οικοδομών ιδιοκτησίας του.
Υπό το φως των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την πώληση στην
εταιρεία Α. ATHANASIOU HOLDINGS LTD, συντελεστή δόμησης της
Δημοτικής Αγοράς του Αγίου Αντωνίου.
Σημειώθηκε ότι η Πολεοδομία έχει εγκρίνει στην περίπτωση της Αγοράς,
χαρισμένο συντελεστή αξίας €367.050. Την αξία των μέτρων για τα οποία
αιτείται ο συγκεκριμένος αιτητής, θα καθορίσει ο
Διευθυντής του
Κτηματολογίου.
Σημειώθηκε επίσης ότι, σε περίπτωση που η αξία των 441τμ είναι μεγαλύτερη
από την αξία που έχει εγκριθεί από την Πολεοδομία για χαρισμένο συντελεστή
(€367.050), η διαφορά μπορεί να καλυφθεί από τον υπολειπόμενο συντελεστή
δόμησης της Αγοράς. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο ακριβής αριθμός
τετραγωνικών μέτρων που θα αφαιρεθεί από το δομήσιμο εμβαδόν του
ακίνητου – δότη που είναι η Δημοτική Αγορά Αγίου Αντωνίου θα υπολογιστεί
από το Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, κατά τρόπον ώστε να αυξηθεί ανάλογα ο
συντελεστής δόμησης του ακινήτου – δέκτη που αναφέρεται πιο κάτω, ως η
αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
Περαιτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τη Λειτουργό Δημοτικής
Υπηρεσίας κα. Έβελυν Χριστοδουλίδου (ΑΔΤ 830381) να εκτελέσει τις πιο κάτω
πράξεις:
1. Να ΠΩΛΗΣΕΙ στην εταιρεία Α. ATHANASIOU HOLDINGS LTD
συντελεστή δόμησης από το τεμάχιο της διατηρητέας οικοδομής της
Δημοτικής Αγοράς Αγίου Αντωνίου. Ο ακριβής αριθμός τετραγωνικών
μέτρων υπολειπόμενου συντελεστή (σε περίπτωση που χρειαστεί
συντελεστής πέραν του χαρισμένου) θα υπολογιστεί από το Διευθυντή
του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπει ο νόμος κατά τρόπον ώστε να αυξηθεί κατά 441 τ.μ.
συνολικά, ο συντελεστής δόμησης του ακινήτου δέκτη που αναφέρεται
πιο κάτω, στην τιμή που θα καθορίσει ο Διευθυντής του Κτηματολογίου,
νοουμένου ότι ολόκληρο το ποσό που θα καταβληθεί για την αγορά του
συντελεστή θα κατατεθεί στο Δημοτικό Ταμείο πριν ο Δήμος αποξενωθεί
της περιουσίας του.
2. Να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Κτηματολογίου Λεμεσού και
να καταθέσει σχετική αίτηση για εγγραφή του χαρισμένου ή και
υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης στον επηρεαζόμενο τίτλο της
εταιρείας Α. ATHANASIOU HOLDINGS LTD και στα Μητρώα του
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και/ή να υπογράψει
6

οποιαδήποτε άλλη δήλωση και/ή έγγραφο το οποίο τυχόν θα ζητηθεί
από το Κτηματολόγιο για την πιο πάνω πράξη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΟ ΔΟΤΗ – ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ

ΕΝΟΡΙΑ

Λευκωσίας Αγ. Αντώνιος

ΑΡ.
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΦΥΛ./ΣΧΕΔΙΟ

ΤΜΗΜΑ

ΣΥΜΦΕΡΟΝ

1325

437

ΧΧΙ/47.4.ΙΙΙ

24

ΟΛΟ

ΦΥΛ./ΣΧΕΔΙΟ

ΤΜΗΜΑ

ΣΥΜΦΕΡΟΝ

6

ΟΛΟ

ΑΚΙΝΗΤΟ ΔΕΚΤΗ – Α. ATHANASIOU HOLDINGS LTD
ΔΗΜΟΣ

ΕΝΟΡΙΑ

ΑΡ.
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

Λεμεσός

Γερμασόγεια

0/36621

457

2-208-340

9.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Φακ. 24-2/)

ΠΑΛΑΙΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΛΟΓΩ

Έγινε υπενθύμιση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του ημερ. 17
Μαρτίου 2016, ενέκρινε την πρόταση / εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής
για μετατροπή της Αγοράς Παλαιού Δημαρχείου σε Κέντρο Επιχειρήσεων και
ζήτησε όπως διερευνηθεί η απόκτηση ελεύθερης κενής κατοχής των
υποστατικών του κτιρίου από τους υφιστάμενους κατόχους/ενοικιαστές, καθώς
και το ύψος των πιθανών αποζημιώσεων, το οποίο θα πρέπει να προστεθεί
στο κόστος του έργου.
Προς υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης ζητήθηκε το Φεβρουάριο του 2016
από τον Δικηγόρο Γ.Ζ. Γεωργίου να συμβουλεύσει και να προτείνει στο Δήμο
τον καλύτερο δυνατό χειρισμό/ ενέργειες σε σχέση με πιθανές αντιδράσεις/
απαιτήσεις για αποζημιώσεις / άρνηση παράδοσης υποστατικών ελευθέρα
κενή κατοχή εκ μέρους των κατόχων άδειας χρήσης, ώστε η εκκένωση του
κτηρίου γίνει χωρίς να προκληθεί καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης του
έργου και τυχόν απώλεια κονδυλίων χρηματοδότησης.
Αρχικά, ο Δικηγόρος, διευκρίνισε ότι σε κάθε περίπτωση ο Δήμος δεν πρέπει
να λάβει ή να δεχτεί νομικά μέτρα, καθώς αυτό θα δημιουργήσει μεγάλη
καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου ανάπλασης του Κτηρίου ή/και
απώλεια της χρηματοδότησης. Σημείωσε ότι τα υποστατικά στην Αγορά
Παλαιού Δημαρχείου κατέχονται από τους χρήστες με καθεστώς απλής
χρήσης, η οποία δεν δύναται να δημιουργήσει προς όφελος τους οιαδήποτε
κεκτημένα συμφέροντα ή δικαιώματα σε αποζημιώσεις εφόσον τερματιστεί
νόμιμα. Ωστόσο πρότεινε όπως δοθεί ένα ποσό στους χρήστες, όχι ως
αποζημίωση, αλλά ως έξοδα μετακίνησης, διαφήμισης για μεταφορά των
επιχειρήσεων σε άλλο χώρο κλπ.
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Υπογράμμισε ότι το στοιχείο που ενισχύει τη θέση του Δήμου είναι ο πλήρης
έλεγχος πρόσβασης στο Κτήριο εκ μέρους του Δήμου, ωστόσο επεσήμανε ότι
η κυριότητα του κτηρίου και το καθεστώς χρήσης δεν είναι ξεκάθαρο ένεκα
λανθασμένων χειρισμών που έγιναν στο παρελθόν εκ μέρους του Δήμου και οι
οποίοι λειτουργήσουν εις βάρος του, όπως π.χ τα αντίγραφα των αποδείξεων
είσπραξης αναγράφουν τη φράση «είσπραξη ενοικίου» αντί «είσπραξη τέλους
χρήσης», το ρεύμα και το νερό είναι στο όνομα των χρηστών και όχι του Δήμου,
οι χρήστες βρίσκονται στο κτήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα με το ίδιο
καθεστώς και οι χρήστες παραμένουν εντός του Κτηρίου, σε ακαθόριστο
καθεστώς με την ανοχή του Δήμου (αφού δεν έχουν συμβόλαια, δεν
καταβάλλουν τέλη) και ενώ η άδεια χρήσης τους έχει λήξει επίσημα από τις
31/12/2016.
Καταληκτικά, τόνισε ότι ο Δήμος θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα λεπτός στους
χειρισμούς του όσον αφορά την εκκένωση του Κτηρίου, καθώς σε περίπτωση
που κάποιος χρήστης καταφύγει στο Δικαστήριο αρνούμενος να εγκαταλείψει
το υποστατικό, θα έχει ως αποτέλεσμα την χρονοβόρα δικαστική διαδικασία
μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία θα δημιουργήσει καθυστέρηση ετών
στην έναρξη υλοποίησης του έργου, και ενδεχομένως απώλεια και των
σχετικών χρηματοδοτήσεων.
Ο Δικηγόρος παρέθεσε τις ακόλουθες επιλογές προκειμένου ο Δήμος να
πετύχει την εκκένωση του Κτηρίου:
1- 1η επιλογή: Διενέργεια εκτίμησης από εγκεκριμένο εκτιμητή, ώστε να
μπορεί να καθοριστεί ένα λογικό ποσό αποζημίωσης του κάθε χρήστη
για την μετακίνηση της επιχείρησής του (αναλόγως και του είδους της
επιχείρησης). Ακολούθως, αποστολή επιστολής προς όλους τους
χρήστες και ενημέρωσή τους ότι ο Δήμος θα προχωρήσει σε ανάληψη
της κατοχής της ιδιοκτησίας του, δίνοντας ακόμη ένα περιθώριο για να
μετακινήσουν τον εξοπλισμό τους και να εκκενώσουν / παραδώσουν το
υποστατικό ελευθέρα κενή κατοχή στο Δήμο και ότι σε περίπτωση που
δεν ανταποκριθούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ο Δήμος θα
προχωρήσει σε κλείδωμα του κτηρίου, φωτογράφηση και μετακίνηση
του εξοπλισμού σε αποθήκη του Δήμου. Η λύση αυτή θεωρείται η πιο
ενδεδειγμένη από το Δικηγόρο, καθώς θα επιτύχει την άμεση εκκένωση
του Κτηρίου.
2- 2η επιλογή: Επίταξη και απαλλοτρίωση των δικαιωμάτων του Δήμου
στο Κτήριο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το έργο θα προχωρήσει,
ωστόσο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναγνωριστούν
δικαιώματα, θα πρέπει να αποδειχθεί η αναγκαιότητα του έργου, η
άμεση
έναρξη
εκτέλεσής
του,
η
εξασφάλιση
του
κονδυλίου/χρηματοδότησης και να εξασφαλιστεί η έγκριση του
Υπουργικού Συμβουλίου (για την επίταξη). Επ’ αυτού, ζητήθηκε από το
ΕΡΣΛ να ζητήσει από το Γραφείο Προγραμματισμού την πιστοποίηση
ότι το έργο εντάσσεται στα έργα που χρηματοδοτούνται από τα
Διαρθρωτικά Ταμεία (απόδειξη ότι είναι έργο Κοινής Ωφέλειας).
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3- 3η επιλογή: Έκδοση ex parte διατάγματος από το Δικαστήριο, η οποία
όμως δεν βρίσκει σύμφωνους τους Δικηγόρους, καθώς η εξασφάλιση
του από το Δικαστήριο είναι ιδιαίτερα δύσκολη και εμπεριέχει μεγάλες
πιθανότητες να το προσβάλει η αντίθετη πλευρά.
Για το θέμα της εκκένωσης του Κτηρίου έχει πραγματοποιηθεί σειρά
συναντήσεων του Δικηγόρου με τον Δήμαρχο, το Αν. Δημοτικό Γραμματέα και
Υπηρεσιακούς της Γραμματείας και της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία του
Δήμου ακολούθησε την 1η επιλογή που πρότεινε ο Δικηγόρος και προχώρησε
στις ακόλουθες ενέργειες:
1- Διενέργεια εκτίμησης από τον εγκεκριμένο εκτιμητή Α.Ζ. Γεωργίου, ο
οποίος επισκέφθηκε το χώρο στην παρουσία των χρηστών και
διαμόρφωσε την ακόλουθη εκτίμηση, αφού συνυπολόγισε παράγοντες
όπως το good will, έξοδα μετακίνησης, διαφήμισης κλπ, και καθόρισε ως
(προτεινόμενο και λογικό) ποσό αποζημίωσης του κάθε χρήστη τα
ακόλουθα:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2- Με την ολοκλήρωση της εκτίμησης, στάλθηκε στους χρήστες στις
26/9/2016 επιστολή (ερ. 85-96 στο Φακ. 24-2/11) (το προσχέδιο της
οποίας ετοιμάστηκε από το Δικηγόρο, ώστε να είναι διαμορφωμένη με
τρόπο και λεκτικό που να διασφαλίζεται το συμφέρον και τα δικαιώματα
του Δήμου), με την οποία ενημερώθηκαν ότι ένεκα της αλλαγής χρήσης
του εν λόγω κτηρίου, η οποία δε θα επιτρέπει πλέον τη λειτουργία
αγοράς / καταστημάτων στο εν λόγω κτίριο, ο Δήμος δεν έχει πρόθεση
για ανανέωση των αδειών χρήσης το 2017. Επιπλέον, η επιστολή
αποτελεί και την εύλογη προειδοποίηση του Δήμου για εκκένωση του
Κτηρίου δίνοντας στους χρήστες το περιθώριο για παράδοση ελευθέρας
κενής κατοχής των υποστατικών στον Επιθεωρητή Αγορών και για να
προβούν σε όλες τις απαιτούμενες διευθετήσεις για μετακίνηση των
επιχειρήσεων τους.
Η μη ανανέωση των αδειών χρήσης για το 2017, η οδηγία του Δημάρχου
για μη είσπραξη τελών μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και η αποστολή της
επιστολής, με την οποία δόθηκε στους χρήστες το εύλογο περιθώριο
ενός έτους για να προβούν σε διευθετήσεις μετακίνησης των
επιχειρήσεών τους, αποτελούν ενέργειες που έγιναν με στόχο την
ισχυροποίηση της προσπάθειας για ανάκτηση της κυριότητας/κατοχής
του Κτηρίου, χωρίς την καταφυγή σε δικαστικά μέτρα.
3- Ακολούθως, ο Δήμαρχος είχε συνάντηση με τον κάθε χρήστη ξεχωριστά.
Οι χρήστες ενημέρωσαν για τις προθέσεις τους και τις αξιώσεις τους,
ώστε να αποχωρήσουν από το Κτήριο. Τα ποσά που αξίωσαν οι
χρήστες ήταν πολύ ψηλότερα της εκτίμησης και ως εκ τούτου, αφού
λήφθηκε υπόψη η εκτίμηση και η συμβουλή Δικηγόρου ότι η εκκένωση
πρέπει γίνει χωρίς να προκύψουν αγωγές, που θα επιφορτίσουν το
Δήμο με επιπλέον δικαστικά έξοδα και κυρίως να προκαλέσουν μεγάλες
καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου της ανακαίνισης του κτηρίου και
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της λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρήσεων, ο Δήμαρχος κατέληξε στη
διαμόρφωση των πιο κάτω ποσών ως πρόταση αποζημίωσης
μεταφοράς του κύκλου εργασιών τους:
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
4- Ως εκ τούτου, επιδόθηκε στις 26 Ιουνίου 2017 νέα επιστολή προς όλους
τους χρήστες (ερ. 138-148 στο Φακ. 24-2/12) (οι οποίοι έχουν σε
λειτουργία τις επιχειρήσεις τους) με την οποία ενημερώθηκαν ότι ο
Δήμος θα προχωρήσει σε ανάληψη της κατοχής της ιδιοκτησίας του.
Στην επιστολή γίνεται αναφορά στο ότι οι άδειες χρήσης έχουν λήξει από
τις 31/12/2016 και ότι η παρουσία τους στο χώρο άνευ αδείας χρήσης
γίνεται χαριστικά από το Δήμο, ώστε να τους δοθεί επιπλέον χρόνος να
μετακινηθούν σε άλλο χώρο και τέλος, ότι τους παρέχεται επιπλέον μέχρι
τις 31.12.2016 ώστε να μετακινήσουν τον εξοπλισμό τους και να
εκκενώσουν / παραδώσουν το υποστατικό ελευθέρα κενή κατοχή στο
Δήμο, ένεκα των προκατασκευαστικών εργασιών που θα γίνουν στο
κτήριο και απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου.
Επιπλέον, ενημερώθηκαν ότι παρόλο που το καθεστώς απλής χρήσης
των υποστατικών δεν δύναται να δημιουργήσει οποιαδήποτε κεκτημένα
συμφέροντα ή δικαιώματα για αποζημιώσεις, ο Δήμος είναι πρόθυμος
να στηρίξει μέρος του κόστους μεταφοράς του κύκλου εργασιών των
επιχειρήσεών τους σε άλλο χώρο (π.χ διαφήμιση, εκτυπωτικά, κλπ),
αναφέροντας στον κάθε ένα το ποσό που του αναλογεί (ίδε σημείο
3).Τέλος, ενημερώθηκαν ότι σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν
εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ο Δήμος θα προχωρήσει σε
κλείδωμα του κτηρίου, φωτογράφιση και μετακίνηση των αντικειμένων/
εξοπλισμού σε αποθήκη του Δήμου, ώστε το Κτήριο να παραδοθεί στις
Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου/ Εργολάβο για την έναρξη των εργασιών
ανακαίνισης/αποκατάστασης.
5- Οι επιστολές κοινοποιήθηκαν παράλληλα στον Δημοτικό Ταμία
/ΧΧΧΧΧΧ για εκτέλεση της οδηγίας του Δημάρχου, όπως τα πιο πάνω
ποσά (αποζημιώσεις),περιληφθούν στο κόστος του έργου – Δελτίο
Δαπανών, νοουμένου ότι τα έργα έχουν δηλωθεί για να θεωρηθούν
επιλέξιμα, να διεκδικηθούν από το Έργο.
Υπό το φως των πιο πάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο, ενέκρινε την απαλλαγή των
χρηστών από την υποχρέωση καταβολής των τελών για το 2017(το εύλογο
περιθώριο που δόθηκε για να προβούν σε διευθετήσεις μετακίνησης των
επιχειρήσεών τους) καθώς και την ακόλουθη πρόταση αποζημίωσης
μεταφοράς του κύκλου εργασιών των χρηστών της Αγοράς Παλαιού
Δημαρχείου ως εξής:
Ο κ. Κυριάκος Τσιμίλλης δήλωσε ότι τηρεί αποχή.
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10.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΡΙΚΟΥΠΗ,
ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΕΜ. 1,3,4, Φ/ΣΧ. 21/460602, ΚΥΡΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΦΟΙΝΙΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΦΟΙΝΙΕΩΣ
(Φακ.10-60-248, 01-19, 27-0-6)
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΒΑΑ), Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης, έχει
συνομολογηθεί προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ του Δήμου και των ιδιοκτητών
της οικοδομής στη γωνία των οδών Τρικούπη και Διονύσου για παραχώρηση
της οικοδομής στο Δήμο για περίοδο 30 χρόνων. Ο Δήμος θα εκτελέσει μελέτες
και εργασίες συντήρησης-αποκατάστασή της οικοδομής και η χρήση της θα
είναι σύμφωνα με τους σκοπούς και πρόνοιες της Στρατηγικής ΟΒΑΑ.
Οι ιδιοκτήτες της οικοδομής κύριος Αριστόδημος Φοινιέας και κυρία Μαρία
Φοινιέα, δεσμεύτηκαν να παραχωρήσουν την οικοδομή τους στο Δήμο
Λευκωσίας για περίοδο 30 χρόνων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του προσχεδίου
συμφωνίας.
Για την ετοιμασία του προσχεδίου αυτού έχουν γίνει διαβουλεύσεις μεταξύ των
ιδιοκτητών και εκπροσώπων του Δήμου. Το κείμενο της συμφωνίας έτυχε
μελέτης και επεξεργασίας από τους νομικούς συμβούλους των ιδιοκτητών, κ.
Μιχάλη Κλεόπα, αλλά και από τον κ. Πόλυ Πολυβίου, νομικό σύμβουλο του
Δήμου. Το καταληκτικό κείμενο έτυχε της έγκρισης του κ. Πολυβίου (ερ. 135139 στο Φακ. 10-60-248/6).
Έγινε ενημέρωση ότι πρόκειται για διώροφη οικοδομή παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής με φέρουσα τοιχοποιία από πέτρα και πλιθάρι και ξύλινη στέγη.
Το εμβαδό της οικοδομής είναι 448 τετραγωνικά μέτρα.
Το κόστος της συντήρησης- αποκατάστασης δύναται να συγχρηματοδοτηθεί
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), τον Κρατικό
Προϋπολογισμό και το Δήμο Λευκωσίας, για την Προγραμματική Περίοδο
2014 – 2020.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το προσχέδιο της συμφωνίας.
11.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Φακ. 03-5)

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
12. EUROCITIES Social Affairs Forum - ‘Cities for a more social Europe:
delivering on a European Pillar of Social Rights’ 25-26 October 2017,
Gothenburg (Φακ. 05-11)
Σχετική ενημέρωση έγινε από τη Δημοτική Σύμβουλο, Πρόεδρο της Επιτροπής
Προνοίας και Αντιπρόεδρο του Πολυδύναμου Κέντρου κυρία Κάτια Απέγητου,
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η οποία συμμετείχε στο πιο πάνω συνέδριο (ερ. 203-204 στο Φακ. 05-11/115),
ως ακολούθως:
«Ο Δήμος Λευκωσίας υιοθετεί τη διακήρυξη των πόλεων για «Κοινωνικά
Δικαιώματα για Όλους» στο Γκέτεμποργκ.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πρόνοιας και Αντιπρόεδρος του Πολυδύναμου
Κέντρου κα Κάτια Απέγητου και η Υπεύθυνη του Πολυδύναμου Κέντρου
συμμετείχαν την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 στις εργασίες του Φόρουμ
Κοινωνικών Υποθέσεων του ευρωπαϊκού δικτύου EUROCITIES, στο
Γκέτεμποργκ.
Το βασικό μήνυμα από το Ευρωπαϊκό φόρουμ Κοινωνικών Υποθέσεων των
EUROCITIES ήταν:
Οι μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές πόλεις είναι έτοιμες να συνεργαστούν με τα
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη για να
διασφαλίσουν κοινωνικά δικαιώματα για όλους. Οι Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες και μπορούν να
«μεταφέρουν» τις ανησυχίες των πολιτών στο επίκεντρο της πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προωθήσουν τη βελτίωση της ζωής των
ανθρώπων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου επιβάλλεται η συνεργασία με
πολλούς εταίρους σε όλα τα επίπεδα.
Παρουσιάστηκε δημοσίως η διακήρυξη για «Κοινωνικά δικαιώματα για
όλους». Η διακήρυξη υιοθετήθηκε από 140 πόλεις από όλη την Ευρώπη και
τη Λευκωσία και μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει το αίτημα για μεγαλύτερη
συμμετοχή διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης για την οικοδόμηση μιας
Ευρώπης πιο αλληλέγγυας και χωρίς αποκλεισμούς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι
περισσότερες από τις μισές αρχές και δικαιώματα που περιλαμβάνονται στον
Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων συνδέονται άμεσα με
το τοπικό επίπεδο, οι τοπικές αρχές μπορούν να ηγηθούν για την υλοποίησή
τους, αλλά χρειάζονται υποστήριξη και αναγνώριση από την ΕΕ και τα κράτη
μέλη.
Το δίκτυο EUROCITIES καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να:
· Να εξασφαλίσουν την ουσιαστική συμμετοχή των πόλεων στη διαδικασία
λήψης
αποφάσεων.
· Να αφιερώσουν πόρους από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
ταμεία για την υλοποίηση του κοινωνικού πυλώνα και να διοχετεύσουν αυτούς
τους πόρους απευθείας σε τοπικό επίπεδο, όπου χρειάζονται περισσότερο.
· Να συνδέσουν την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα για τα Κοινωνικά
Δικαιώματα με την Ατζέντα Αστικής Ανάπτυξης για την ΕΕ, όπου έχει ήδη τεθεί
σε
εφαρμογή
η
πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση.
· Να δώσουν στις πόλεις ουσιαστικό συντονιστικό ρόλο στον τομέα της
κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ένταξης, δίνοντάς τους τη
δυνατότητα να συμβάλουν στη διαμόρφωση των κοινωνικών πολιτικών της ΕΕ,
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στην παρακολούθηση και στην εφαρμογή τους σε τοπικό επίπεδο.
· Να προωθήσουν την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της ΕΕ ώστε να
συμπεριληφθούν πόροι για κοινωνικές πολιτικές και κοινωνικές υπηρεσίες ως
επένδυση αντικαθιστώντας τα μέτρα λιτότητας με μέτρα κοινωνικών
επενδύσεων.
Οι Τοπικές Αρχές είναι έτοιμες να συνεργαστούν με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
και τα κράτη μέλη ώστε να γίνουν τα Κοινωνικά Δικαιώματα πραγματικότητα.
Είναι έτοιμες να ηγηθούν της πορείας προς μια ισχυρότερη κοινωνική Ευρώπη.
Σημαντικές παρεμβάσεις στο συνέδριο
Κα Απέγητου:
- Συμμετοχή στο workshop: Equal access to work-life balance provisions
Παρουσίασε τις δράσεις του Πολυδύναμου που προωθούν την πιο πάνω αρχή
- Συμμετοχή στην πολιτική συνάντηση όπου υποστήριξε ότι οι τοπικές αρχές
κυρίως του νότου οφείλουν να στηριχθούν οικονομικά για την παροχή
κοινωνικής φροντίδας στις ευάλωτες ομάδες λαμβάνοντας υπόψη τις
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.
Κα Γεωργοπούλου:
- Συμμετοχή στο workshop: Active support to employment
Παρουσίασε τις υφιστάμενες δράσεις του Πολυδύναμου και τους μελλοντικούς
σχεδιασμούς του Δήμου –Πολυδύναμου για την ενεργό ένταξη των ευάλωτων
ομάδων στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και
έθεσε έντονα στον κο Lars Engsted επικεφαλής του employment stategy
unit, DG EMPL, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το αίτημα άσκησης πίεσης
στα κράτη μέλη ώστε να χρηματοδοτήσουν απευθείας τις τοπικές αρχές».
13. ΔΙΑΦΟΡΑ
Α. Έγγραφα Διαγωνισμού για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από
Οικονομικούς Φορείς για Μίσθωση της Καφετέριας που βρίσκεται στο
Έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα
Χώρου (Φακ. 08-2-138/2017)
Το Δημοτικό Συμβούλιο, υπό την ιδιότητά του ως Συμβούλιο Προσφορών,
ενέκρινε τους πιο κάτω ως μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης του πιο πάνω
διαγωνισμού:
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΙ.

13

Οι εργασίες της συνεδρίας έληξαν στις 9.30 μ.μ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ
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