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ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Τα πρακτικά της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 16
Νοεμβρίου 2017 επικυρώθηκαν και υπογράφηκαν από το Δήμαρχο.
Τα πρακτικά της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 2
Νοεμβρίου 2017, δεν ήταν έτοιμα και δεν αποστάληκαν στα μέλη έτσι θα
επικυρωθούν στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
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2.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Φακ. 01-10)

Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε το σημείωμα του Προέδρου της
Επιτροπής ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2017 (ερ. 147-148 στο Φακ.01-10/79).
ΘΕΜΑ 1Ο
ΑΙΤΗΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ – ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής για βράβευση
του κ. Λεωνίδα Λεωνίδου από τον Δήμο Λευκωσίας, ως του μόνου Κύπριου
μαραθωνοδρόμου που τερμάτισε τους 6 μεγάλους παγκόσμιους μαραθώνιους,
κατά την επόμενη καθιερωμένη τελετή βράβευσης αθλητών του Δήμου
Λευκωσίας 2018. H βράβευση θα είναι πέραν των τεσσάρων παλαίμαχων που
θα βραβευθούν βάσει κριτηρίων.
3.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Φακ. 01-11)

Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε το σημείωμα του Προέδρου της
Επιτροπής ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2017 (ερ. 33-35 στο Φακ. 01-11/82).
ΘΕΜΑ 1Ο
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΕΣΠΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε σε σχέση με το υπό αναφορά αίτημα
αφαίρεσης δύο δέντρων τύπου φίκος στην οδό Πρέσπας στο πλαίσιο εν εξελίξει
εργασιών για το Άρθρο 17.
Αναφέρθηκε ότι τα δύο δέντρα είναι εκτός γραμμής και μπαίνουν μέσα στον
δρόμο ενώ επιπρόσθετα με το σκάψιμο έχει διαφανεί ότι οι ρίζες όλων των
φίκων που είναι φυτεμένοι στον δρόμο είναι μεγάλες και απλώνονται γεγονός
που πρόκειται να προκαλέσει πρόβλημα στη θεμελίωση του πεζοδρομίου και
του οδοστρώματος. Επίσης οποιαδήποτε καθυστέρηση στην αφαίρεσή τους
οδηγεί και σε διεκδίκηση αποζημιώσεων από πλευράς του εργολάβου.
Ως εκ των πιο πάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αφαίρεση όλων των
φίκων που συγκροτούν τη δεντροστοιχία στον εν λόγω δρόμο και
αντικατάστασή τους από νέα μεγάλα δέντρα. Το ποσό αγοράς των δέντρων θα
εξασφαλιστεί από τη σχετική πρόνοια του συμβολαίου 4-5 του Άρθρου 17, ενώ
η φύτευση θα γίνει από την Υπηρεσία Κήπων.
Σε σχέση με τη συνολικότερη πολιτική αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών το
Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε όπως:
1. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε έγκαιρα οι εκάστοτε
υπεύθυνοι έργων να εντοπίζουν το πρόβλημα.
2. Στις μελλοντικές περιπτώσεις φίκων και άλλων δέντρων που
τεκμηριωμένα προκαλούν πρόβλημα, να προωθείται η σταδιακή τους
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αντικατάσταση με νέα μεγάλα δέντρα, κατά προτίμηση κυπριακά,
πλατύφυλλα, με κώμη, χωρίς καρπό και ει δυνατόν αειθαλή (π.χ.
τζακαράντα, άκαρπη μουριά, κερκίδα, μποχίνια, σοφόρα).
3. Σε περιπτώσεις έκτακτες, να αρκεί η ενημέρωση και ηλεκτρονική
διαβούλευση της Επιτροπής, για επίλυση του θέματος, με καλυπτική
ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Σε μελλοντικά έργα του Δήμου να προβλέπεται ποσό για τις ανάγκες
αγοράς νέων δέντρων προς αντικατάσταση υφιστάμενων τα οποία
μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθούν.
4.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Φακ. 24-2/)

ΠΑΛΑΙΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΛΟΓΩ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5.
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ (Φακ. 018-5)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΠΟΛΗ (Φακ. 01-36)

Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε το σημείωμα της Προέδρου της
Επιτροπής ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2017 (ερ. 14-16 στο Φακ.01-36/5).
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
7.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Φακ. 03-5)
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 και μετά από την έγκριση του
Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών, η Υπηρεσία του Δήμου προχώρησε
στην πρόσληψη του πιο κάτω προσωπικού για την λειτουργία της νέας
Υπηρεσίας Μικρών Λεωφορείων, της οποίας η χρηματοδότηση έχει εγκριθεί
από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.
Αυτή τη στιγμή υπηρετούν 6 άτομα ως Προσωπικό Επικοινωνίας από 10
Απριλίου 2017 μέχρι 9 Οκτωβρίου 2017, 1 άτομο ως Διοικητικό Προσωπικό και
1 άτομο ως Πολιτικός Μηχανικός από 3 Απριλίου 2017 μέχρι 2 Οκτωβρίου
2017.
Ο Δήμος έχει εξασφαλίσει έγκριση από το Υπουργείο Μεταφορών
Επικοινωνιών και Έργων για τη χρηματοδότηση της σύμβασης η οποία ίσχυε
από 1 Ιουνίου 2017 για 6 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για ακόμα ενός
εξαμήνου (ερ. 132-144 στο Φακ.42-5/6).
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Η Επιτροπή Προσωπικού μετά από εξέταση του θέματος αποφάσισε όπως τα
συμβόλαια του Διοικητικού Προσωπικού, του Πολιτικού Μηχανικού καθώς και
του Προσωπικού Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Μικρών Λεωφορείων, τα οποία
ξεκινούσαν στις 3 Απριλίου 2017 και έληγαν στις 2 Οκτωβρίου 2017(για
Διοικητικό Προσωπικό και Πολιτικό Μηχανικό) και για το Προσωπικό
Επικοινωνίας ξεκινούσαν στις 10 Απριλίου 2017 και έληγαν στις 9 Οκτωβρίου
2017, παραταθούν μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2017, περίοδος για την οποία
υπάρχει έγκριση από το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε καλυπτικά την πιο πάνω εισήγηση.
Ο Δήμαρχος έδωσε οδηγίες στην υπηρεσία να στείλει τη μελέτη που στάληκε
στο Υπουργείο Μεταφορών σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Φακ. 03-5)

8.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
9 . ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΣΤΗ ΡΙΓΑ ΣΤΙΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Φακ. 05-4)
Έγινε υπενθύμιση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του ημερ. 02
Νοεμβρίου 2017, αφού ενημερώθηκε για τη Λευκή Βίβλο Juncker, που αφορά
το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφώνησε όπως αποφασιστεί σε
επόμενη συνεδρία του, ποιο από τα πέντε διαφορετικά σενάρια που είχαν τεθεί
ενώπιον του για το μέλλον της Ευρώπης, θα ακολουθήσει ο Δήμος και να
ενημερωθεί με σχετική επιστολή ο κ. Juncker.
Εισήγηση της Υπηρεσίας είναι όπως ο Δήμος ακολουθήσει το σενάριο 5
«Κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα», που είναι το ακόλουθο:
«Τα κράτη μέλη αποφασίζουν να μοιραστούν περισσότερες αρμοδιότητες,
πόρους και διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλους τους τομείς. Οι
αποφάσεις εγκρίνονται ταχύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εφαρμόζονται
ταχύτερα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έως το 2025:
•
•

Οι Ευρωπαίοι που θέλουν να παραπονεθούν για ένα προτεινόμενο έργο
αιολικής ενέργειας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ στην περιοχή τους
δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.
Τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα κινούνται απρόσκοπτα σε όλη την Ευρώπη
χάρη στους πανευρωπαϊκούς κανόνες.
Οι οδηγοί μπορούν να
βασίζονται σε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία επιβολής κανόνων.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, πλην του κ. Νεόφυτου Νεοφύτου, ενέκρινε την πιο
πάνω εισήγηση.
10. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Φακ. 01-11)
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Έγινε υπενθύμιση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του
ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2017, αποφάσισε όπως το θέμα «Πολιτική Δήμου
σε περιπτώσεις αναγκαίας εκκοπής/εκρίζωσης δέντρων» (θέμα 3ο του
Παραρτήματος Γ) αναβληθεί ούτως ώστε να τύχει πληρέστερης μελέτης από τα
μέλη και να δοθεί η δυνατότητα σε οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί να υποβάλει
τις παρατηρήσεις του.
Ως εκ τούτου, το θέμα τέθηκε ξανά ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου για
απόφαση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι το θέμα της εκκοπής δέντρων είναι
θέμα για το οποίο υπάρχει θεσπισθείσα πολιτική, η οποία πρόσφατα
(Νοέμβριος 2016) συζητήθηκε σε επίπεδο Πολεοδομικής Επιτροπής, σε σχέση
και με τη δυνατότητα επιβολής χρηματικού προστίμου και ότι κατά την εξέταση
των όρων της σχετικής πολιτικής και κατόπιν ανταλλαγής απόψεων η Επιτροπή
εισηγήθηκε όπως στον όρο 3 η λέξη «αξιόλογων» ερμηνεύεται ως
«προστατευόμενων» και η φράση «η εκκοπή να γίνεται κατόπιν άδειας του
Τμήματος Δασών» να αντικατασταθεί από τη φράση «η εκκοπή να γίνεται
κατόπιν άδειας του Τμήματος Δασών και απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου».
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τις εισηγήσεις της Επιτροπής ως ακολούθως:
-Σε ό,τι αφορά περιπτώσεις δέντρων σε ιδιωτικά τεμάχια όπου για
τεκμηριωμένους λόγους, είτε (α) κατασκευαστικούς/ οικοδομικούς, είτε (β)
συνιστώντες κίνδυνο για την ασφάλεια των περιοίκων ή των υποστατικών
κρίνεται αναπόφευκτη η αιτούμενη αφαίρεση, καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη μεταφύτευση των προς αφαίρεση δέντρων, με τη δαπάνη
να επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη και τον Δήμο αντίστοιχα.
-Σε ό,τι αφορά περιπτώσεις δέντρων σε δημόσιο χώρο, νόμιμη αφαίρεση
δέντρων προϋποθέτει σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας (Υπηρεσία
Κήπων) και της αρμόδιας επιτροπής (Περιβάλλοντος) και επικύρωση από το
Δημοτικό Συμβούλιο. Μόνο σε περίπτωση θεομηνίας δημιουργούνται έκτακτες
και επείγουσες περιστάσεις.
-Σε περιπτώσεις κατασκευαστικών έργων π.χ. κατασκευή πεζοδρομίων (Άρθρο
17) είναι απαραίτητη η έγκαιρη επιθεώρηση από μέρους της Υπηρεσίας των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε οδού που, όσον αφορά το Πράσινο,
πιθανόν να έχουν διαφοροποιηθεί στα (πολλά) χρόνια που έχουν παρέλθει από
τον αρχικό σχεδιασμό.
-Σε ό,τι αφορά τον ρόλο του Τμήματος Δασών αυτός είναι καθοριστικός, τόσο
σε σχέση με τη διατήρηση των προστατευόμενων-αξιόλογων δέντρων όσο και
σε περιπτώσεις επίκλησης προβλημάτων σταθερότητας/επικινδυνότητας, ενώ
υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης και άλλων εμπειρογνωμόνων από τον
δημόσιο τομέα π.χ. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.

5

Παράλληλα, θα πρέπει να υπομνηστεί στο Τμήμα Δασών ότι, σε περιπτώσεις
που ιδιοκτήτες (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) αιτούνται από αυτό την έκδοση
άδειας για αφαίρεση δέντρων, οφείλει να τους παραπέμπει στον Δήμο
Λευκωσίας (προς τον οποίο το Τμήμα θα γνωμοδοτεί). Την ίδια ώρα, ακόμα
και τα συνεργεία του Δήμου οφείλουν να ενημερώνουν, με κατάλληλη
τεκμηρίωση, την Επιτροπή Περιβάλλοντος ώστε τελικά, στην κάθε περίπτωση,
να εξασφαλίζεται ή έγκριση του ΔΣ ΠΡΙΝ την υλοποίηση της όποιας απόφασης.
Τέλος σε περιπτώσεις που υπάρχει πίεση χρόνου, όταν για παράδειγμα
επηρεάζεται η εξέλιξη ενός έργου, θα πρέπει να γίνεται άμεση ενημέρωση της
Επιτροπής και του Δημάρχου και ακολούθως το θέμα να τίθεται ενώπιον του
Δημοτικού Συμβουλίου για καλυπτική έγκριση.
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
12. ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Α. Ενημέρωση Μελών Δημοτικού Συμβουλίου για Πλατεία Ελευθερίας
και Νέο Δημοτικό Μέγαρο (Φακ. 08-2-75/14, 08-2-173/10)
Το θέμα τέθηκε από τον εκ των μελών κ. Χρίστο Ιωσήφ ο οποίος εξέφρασε τη
δυσαρέσκεια της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ για τη μη ενημέρωση για τα 2
πιο πάνω θέματα με αποτέλεσμα τα μέλη να μαθαίνουν τα γεγονότα από τα
ΜΜΕ.
Ο Δήμαρχος ανάφερε ότι από την προηγούμενη φορά που έγινε ενημέρωση
των μελών από τις κυρίες Αγνή Πετρίδου και Αθηνά Παπαδοπούλου δεν έχει
ουσιαστικά αλλάξει κάτι. Μόλις εκδοθεί η απόφαση της ΚΕΑΑ τα μέλη σίγουρα
θα ενημερωθούν. Για το τι δημοσιεύτηκε σήμερα στον Τύπο, ο Δήμος θα
αποστείλει γραπτά το παράπονο του στην ΚΕΑΑ για τη διαρροή που έγινε από
μέλη της.
Β. Εκκένωση του κτιρίου όπου στεγάζονταν τα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας (Φακ.011-7/1)
Το θέμα τέθηκε από τον εκ των μελών κ. Χρίστο Ιωσήφ ο οποίος εξέφρασε τη
δυσαρέσκεια της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ για τη μη ενημέρωση των μελών
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το εν λόγω κτίριο δεν είναι αντισεισμικό. Οι υπάλληλοι
αποφάσισαν να κατέλθουν σε απεργία, τον ίδιο τον ενημέρωσαν οι
εκπρόσωποι των 2 μεγάλων συντεχνιών (ΠΕΟ και ΣΕΚ) και από τη στιγμή που
οι προϊστάμενοι της Τεχνικής Υπηρεσίας - ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας και η
Αν. Εκτελεστικός Μηχανικός - δεν έδιναν θετική απάντηση για να παραμείνει το
προσωπικό στα γραφεία του, δεν μπορούσε παρά να δοθεί εντολή να
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εκκενωθεί το κτίριο και οι εργαζόμενοι να μεταφερθούν στο κτίριο της Αχιλλείου
Βιβλιοθήκης και στους Μύλους.
Όμως, συνέχισε ο Δήμαρχος, θα γίνει έρευνα για να εξακριβωθεί πως
δημιουργήθηκε αυτός ο πανικός. Προς το παρόν δεν υπάρχει ολοκληρωμένη
εικόνα. Μόλις εξαχθούν τα συμπεράσματα θα ενημερωθούν τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι εργασίες της συνεδρίας έληξαν στις 8.00 μ.μ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ
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