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Πρακτικά 489ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 7/9/2010 
 

 
 
Πρακτικά 489ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 

 
 του Δήμου στις 7/09/2010  από τις 6:15μμ-8:15μμ. 

 
 
Αρ συνεδρίας: 12/2010 
   
 

 
Παρόντες: 

κ.κ.  Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος 
  Σταύρος Γερολατσίτης, Αντιδήμαρχος  
  
 Ανδρούλα Αντωνίου Στέλλα Σουρμελή 

Χάρια Παπαγεωργίου Στέλλα Αυλωνίτη 
Βαλεντίνος Πολυκάρπου Δημήτρης Τσίγκης 
Κωνσταντίνος Κούκος Παντελάκης Αγκαστινιώτης Μέλη 
Χρίστος Τσίγκης Άθως Παρισινός Δημοτικού 

 Μαρίνος Αθανασιάδης             Παναγιώτης Ουστάς      Συμβουλίου 
Μιχαήλ Ιερείδης             Μάριος Ανδρέου 
Σταύρος Σταυρινίδης Σωτήρης Λουκαΐδης 
Ανδρέας Παπαχαραλάμπους Άθως Αγαπητός 
Ανδρέας Μαϊμάρης  
 

 
  
Απόντες
 

: 

κ.κ.  Μαρία Πασχάλη  
Ανδρέας Κωνσταντίνου            
Μενέλαος Κωμοδίκης              Μέλη 
Φρόσω Γεωργιάδου         Δημοτικού 
Γιώργος Χρυσάνθου          Συμβουλίου 
Κώστας Σωφρονίου 

 
 
 
Παρευρισκόμενος
 

: 

κ Α. Λάμπρου, Δημοτικός Γραμματέας 
 
 
 

 
Δικαιολόγηση απουσιών: 

Όλες οι απουσίες δικαιολογήθηκαν. 
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489.1 

 
Επικύρωση Πρακτικών 

Τα πρακτικά της 484ης, 485ης, 486ης, 487ης και 488ης

 

 συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
ημερομηνίας 11/5/2010, 31/5/2010, 17/06/2010, 30/06/2010 και 19/7/2010 αντίστοιχα  
αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 

489.2 

 

[18.3.06/3]  Αντικατάσταση του κου Α. Παπαχαραλάμπους, μέλους της Επιτροπής 
Οδικής Ασφάλειας. 

Το Συμβούλιο αποδέχτηκε πρόταση της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ και αποφάσισε να διορίσει 
τον κο Δ.Τσίγκη ως μέλος της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας σε αντικατάσταση του κου Α. 
Παπαχαραλάμπους, τον οποίο διόρισε ως μέλος της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων στη θέση 
του Δ.Τσίγκη. 
 
489.3 

 
[13.25.04/6] Τέλη αποκομιδής σκυβάλων για το έτος 2010.  

Με βάση τα υφιστάμενα τέλη αποκομιδής σκυβάλων, το συνολικό ύψος της φορολογίας 
αποκομιδής σκυβάλων για το έτος 2010 (αφαιρετέων των μειώσεων και διαγραφών που θα 
προκύψουν) αναμένεται να ανέλθει σε €3.362.222,00 ενώ το κόστος παροχής της υπηρεσίας 
συλλογής σκυβάλων σε €3.532.600,00. 

 
Για κάλυψη της διαφοράς του κόστους της υπηρεσίας συλλογής σκυβάλων, ύψους €170.378,00 
είναι αναγκαία η επιβολή αύξησης στα τέλη σκυβάλων, ύψους 5%. Σχετική πρόταση της 
Υπηρεσίας η οποία συνοδεύεται με πίνακα με το προϋπολογιζόμενο κόστος συλλογής σκυβάλων 
και γενικής καθαριότητας για το  έτος 2010 καθώς και συγκριτικό πίνακα των τελών αποκομιδής 
σκυβάλων για την περίοδο 2004-2009 και των προτεινόμενων τελών για το έτος 2010 
διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη. 

 
Έγινε επεξήγηση της πρότασης της Υπηρεσίας και απαντήθηκαν διευκρινιστικές ερωτήσεις που 
έθεσαν τα μέλη. 

 
Η κα Τ. Αντωνίου εισηγήθηκε εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ όπως η προτεινόμενη 
αύξηση περιοριστεί στο 3%. 

 
Ακολούθησε συζήτηση μετά το πέρας της οποίας το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να 
εγκρίνει την επιβολή αύξησης ύψους 5% στα τέλη αποκομιδής σκυβάλων για το έτος 2010. 

 
Με βάση την πιο πάνω απόφαση τα τέλη αποκομιδής σκυβάλων ανά κατηγορία υποστατικού  
διαμορφώνονται ως ακολούθως:  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΛΟΣ 

                € 

Οικιστικά υποστατικά 2010  

Επαύλεις 165,00 
Κανονικές οικογένειες  138,00 
Κανονικές οικογένειες Πολύτεκνοι 104,00 
Άτομα που διαμένουν μόνα τους και εργάζονται  112,00 
Συνταξιούχοι Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ζευγάρια εκτός συνοικισμών) 60,00 
Συνταξιούχοι Κοινωνικών Ασφαλίσεων (μονήρη άτομα εκτός Συνοικισμών) 30,00 
Συνταξιούχοι Κυβερνητικοί, Τραπεζικοί, Ημικρατικοί  103,00 
Μόνιμοι κάτοικοι Εξωτερικού 70,00 
Οικογένειες Συνοικισμών-Πολύτεκνοι 87,00 
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Οικογένειες Συνοικισμών 112,00 
Άτομα που διαμένουν μόνα στους συνοικισμούς και εργάζονται 60,00 
Συνταξιούχοι Συνοικισμών 27,00 
Συνταξιούχοι Συνοικισμών που διαμένουν μόνοι 11,00 
Αναπηρία με εισόδημα μέχρι 10.000,00(€17.086,00) 68,00 
Αναπηρία με εισόδημα άνω των 10.000,00(€17.086,00) 103,00 
Ανάπηροι – 6ος 68,00  πίνακας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με 70% αναπηρία 

Επαγγελματικά υποστατικά  

Υποστατικά με συνήθη σκύβαλα 138,00 
Υποστατικά σε Συνοικισμούς 103,00 
Υποστατικά με αυξημένο όγκο σκυβάλων για συλλογή ενός σκυβαλοδοχείου 
(container) εβδομαδιαίως. 

539,00 
 

   
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε να ορίσει την 3η

 

 Δεκεμβρίου 2010 ως την τελευταία 
ημερομηνία καταβολής των πιο πάνω τελών. 

Στο σημείο αυτό εισήλθε στην αίθουσα ο κος Κ. Κούκος 
 

Το σημείωμα της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερομηνίας 21/6/2010 κοινοποιήθηκε 
στο Συμβούλιο. 

Θέματα αρμοδιότητας Διαχειριστικής Επιτροπής. 

 
489.4 

 

[16.4.1.01]  Αίτηση της κ. Ελισάβετ Χ. Παντελίδου για έγκριση νέας ονομασίας  
οδού με το όνομα «Νικόλα Βασίλη Χατζηγιάννη». 

  (Η παρ.1.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερομηνίας 21/6/2010   είναι σχετική) 

 
  Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε 

κατά πλειοψηφία να εγκρίνει την συμπερίληψη του ονόματος του Νικόλα Βασίλη 
Χατζηγιάννη στον κατάλογο ονομασιών οδών του Δήμου. 

 
489.5 

 

[17.1.3.4]  Έκθεση Εσωτερικού Ελεγκτή αναφορικά με τη λειτουργία του    
Πολιτιστικού Ιδρύματος του Δήμου. 

  (Η παρ.3.0.0 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερομηνίας 21/6/2010 είναι σχετική) 

 
  Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με τα πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας της 

Διαχειριστικής Επιτροπής, Έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή ημερομηνίας 
12/4/2010, η οποία απαντά στο ερώτημα κατά πόσο οι λόγοι σύστασης του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος εξακολουθούν να υφίστανται ή θα ήταν χρησιμότερο η 
διαχείριση του Δημοτικού Θεάτρου που είναι η μόνη λειτουργία που εξασκείται 
σήμερα από το Ίδρυμα, να περιέλθει απευθείας στο Δήμο. 

 
Στην έκθεση γίνεται αναφορά στην προοπτική που υπήρχε σε ότι αφορά την 
συμμετοχή στο Ίδρυμα και άλλων οργανισμών και προσώπων των τεχνών χωρίς 
ωστόσο αυτό να έχει επιτευχθεί. Επίσης σημειώνεται ότι  με την παρούσα σύνθεση 
και στελέχωση του Ιδρύματος δεν είναι δυνατό να προωθηθούν οποιοιδήποτε 
πολιτιστικοί στόχοι. Τέλος στην έκθεση διαπιστώνεται ότι: 
 
 (α)  η ανάληψη της διαχείρισης του Δημοτικού θεάτρου απευθείας από το Δήμο 

θα  επιλύσει διάφορα προβλήματα οικονομικής φύσης όπως είναι  τα ενοίκια 
που καταβάλλονται στο Δήμο, φορολογικά θέματα όπως είναι ο φόρος 
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εισοδήματος  και ο Φ.Π.Α καθώς και διαδικασιών σε ότι αφορά την τήρηση 
ξεχωριστών λογαριασμών, τις προσφορές και την συντήρηση των κτιρίων  
και εγκαταστάσεων 

 
(β)  σε περίπτωση ανάληψης της απευθείας διαχείρισης του Δημοτικού Θεάτρου 

από το Δήμο, θα πρέπει να μελετηθεί ο τρόπος ένταξης του υφιστάμενου 
προσωπικού του Πολιτιστικού Ιδρύματος στο Δήμο. 

 
      Για τον τρόπο ανάληψης της διαχείρισης του Δημοτικού Θεάτρου από το Δήμο 

σχετική πρόταση περιλαμβάνεται σε νέα Έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή 
ημερομηνίας 29/06/2010 η οποία διαβιβάστηκε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
με επιστολή του Δημάρχου ημερομηνίας 6/09/2010. 

 
 Το Συμβούλιο αποφάσισε να υιοθετήσει σχετική πρόταση της Διαχειριστικής 

Επιτροπής και να εγκρίνει την ανάληψη της διαχείρισης του Δημοτικού Θεάτρου 
από το Δήμο ακολουθώντας τη διαδικασία που προτείνεται στην πιο πάνω Έκθεση 
του Εσωτερικού Ελεγκτή ημ.29/6/2010 χωρίς ωστόσο να διαλυθεί το Πολιτιστικό 
Ίδρυμα. 

 

Τα σημειώματα των συνεδριών της Τεχνικής Επιτροπής ημερομηνίας 20/4/2010, 18/5/2010 και 
15/6/2010 κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 

Θέματα αρμοδιότητας Τεχνικής  Επιτροπής. 

 
489.6 

 
[2.3.01.13]  Δεσμευτική ρυμοτομία που επηρεάζει την οδό Άγγελου Βλάχου. 

(Η παράγραφος 476.24 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
ημερομηνίας 16/11/2009 είναι σχετική. Σχετική είναι και η παράγραφος 3 των 
πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερομηνίας 15/6/2010.) 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 476.24/16.11.2009 αποφάσισε 
να μην αποδεχτεί σχετική πρόταση για τροποποίηση του δεσμευτικού ρυμοτομικού 
σχεδίου που επηρεάζει την οδό Άγγελου Βλάχου και να εισηγηθεί όπως μελετηθούν 
άλλοι τρόποι για αντιμετώπιση του προβλήματος που παρατηρείται. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
επαναβεβαιώσει την επί του θέματος, με αρ. 476.24/16.11.09, απόφασή του. 

 
489.7 

 

[Β51/2003] Αίτηση της εταιρείας Farao Estates Ltd για έκδοση πιστοποιητικού 
έγκρισης της οικοδομής επί των τεμαχίων με αρ. 329 και 334 ΦΣΧ ΧΧΙ/53W2 
του τμήματος Ε. 

(Η παράγραφος 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής 
ημερομηνίας 15/6/2010 είναι σχετική.) 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι η οικοδομή κτίστηκε σύμφωνα με τα εγκριμένα 
σχέδια και τους όρους της σχετικής άδειας οικοδομής αποφάσισε να εγκρίνει την 
έκδοση του αιτούμενου πιστοποιητικού έγκρισης. 

 

Τα σημειώματα των συνεδριών της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων ημερομηνίας 9/05/2010 και 
2/6/2010 κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 

Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων. 
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489.8 

 

[11.12.03.06/ΙΙ]  Δημιουργία χώρου στάθμευσης παρά την οδό Μενελάου στον 
Οικισμό Εκτοπισθέντων, Στρόβολος ΙΙΙ. 

(Η παράγραφος 5 των πρακτικών της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 
ημερομηνίας 19/5/2010 είναι σχετική.) 
 
Tο Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την εισήγηση της Επιτροπής σε ότι αφορά 
τον καθορισμό ημερομηνίας για την επίσημη παράδοση του πιο πάνω χώρου 
στάθμευσης στους κατοίκους, στην παρουσία του Δημάρχου και των μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου και εκπροσώπων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. 
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο έλαβε γνώση της πρότασης της Επιτροπής για την ανάγκη 
λήψης απόφασης σε ότι αφορά την απομάκρυνση των υποστατικών ή/και γκαράζ 
από ευτελή υλικά στους οικισμούς Εκτοπισθέντων. 

 

Τα σημειώματα των συνεδριών της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερομηνίας 14/4/2010 και 
2/6/2010 κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 

Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων. 

 
489.9 

 

 [14.3.17] Συμμετοχή του Λαογραφικού/Χορευτικού Ομίλου στις 
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις «Περπατώ και Τρέχω για τον συνάνθρωπό μου» 
και «Αλυσίδα Ζωής» 

(Η παράγραφος 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερομηνίας 14/4/2010 είναι σχετική). 
 
Οι πιο πάνω εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν το Μαϊο του 2010.  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση για τη συμμετοχή του Λαογραφικού Ομίλου 
στις εκδηλώσεις αυτές. 

 
 

489.10 

 

[11.4.01] Αίτημα του Παγκύπριου Συνδέσμου Βιοκαλλιεργητών για δωρεάν 
παραχώρηση του Πάρκου Ακροπόλεως για την πραγματοποίηση Βιολογικού 
Φεστιβάλ 

(Η παράγραφος 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερομηνίας 14/4/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα. 
 

489.11 
 
[14.2.01.6]  Θερινό Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 2010 

 (Η παράγραφος 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερομηνίας 14/4/2010 είναι σχετική). 
 
Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με τα πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας της 
Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων, το τελικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το 
καλοκαίρι του 2010 με λεπτομέρειες για τις μέρες και ώρες και το χώρο διεξαγωγής 
των εκδηλώσεων. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
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489.12 

 

[14.3.15]  Αίτημα του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959   
για δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου 

(Η παράγραφος 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερομηνίας 14/4/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου για την 
πραγματοποίηση τιμητικής συναυλίας-αφιερώματος στον Κυριάκο Μάτση στις 
2/11/2010. 

 
489.13 

 

[14.3.06] Προτάσεις από Καλλιτεχνικά Σχήματα για συμπερίληψή τους στο 
πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2010 

(Οι παράγραφοι 6 και 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερομηνίας 14/4/2010 και 2/6/2010 αντίστοιχα είναι σχετικές). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε: 
 
(α) να εγκρίνει πρόταση του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Χαλκάνωρ» 

Ιδαλίου για πραγματοποίηση, από το Θεατρικό Όμιλο του Συλλόγου, της 
θεατρικής παράστασης «Η Λυσιστράτη» στο Αμφιθέατρο Μακαρίου ΙΙΙ. 

 
 Ο Δήμος θα επωμισθεί τις δαπάνες για τις αμοιβές των συντελεστών, το 

ενοίκιο του Αμφιθεάτρου και τα έξοδα προβολής της εκδήλωσης. 
 
(β) να απορρίψει τις πιο πάνω προτάσεις οι οποίες υποβλήθηκαν για 

συμπερίληψη στο πρόγραμμα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου: 
 

Α/Α Πρόταση  Καλλιτεχνικά Σχήματα/Φορείς 
1.  Κυπρορωσικός Σύνδεσμος Φιλίας και 

Πολιτιστικών Σχέσεων 
Παράστασης με το διεθνούς φήμης 
συγκρότημα των Κοζάκων  

2.  Ηχομελωδίες Παραγωγές – Στάθης 
Μανώλη 

Προτάσεις μουσικού περιεχομένου 

3.  Θεατρική Ομάδα «Θέαμα» – Λούης 
Πατσαλίδης 

Θεατρική παράσταση «Καλώς τη να 
την Πέρδικα»  

4.  Πολιτιστικός Όμιλος «Βασιλιτζιά» Φολκλορική βραδιά με συγκροτήματα 
από την Κύπρο και το εξωτερικό.  

5.  Συγκρότημα «Φάλτσα Όνειρα» Πραγματοποίηση συναυλίας  
6.  Λαογραφικός Όμιλος «Πασικύπρος» Εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς, 

με τη συμμετοχή Κυπρίων και Ελλήνων 
χορευτών  

7.  Ορχήστρα Χρωμάτων Κύπρου - 
Χρίστος Φιλίππου 
 

Οικονομική στήριξη συναυλίας 
αφιερωμένης στην Οδική Ασφάλεια.  

8.  Παραγωγές  «Εναλλάξ» Προτάσεις μουσικού περιεχομένου  
9.  Δημήτρης Μακρής Προτάσεις μουσικού περιεχομένου  

10.  Θέατρο Κουίντες Θεατρική παράσταση «Η πράσινη χώρα 
του Gummy Bear».  

11.  Πρωτοποριακό Θέατρο «Κυψέλη» Θεατρική παράσταση «Θάλασσα μου 
ζωντανή», οικολογικού περιεχομένου. 

12.  Συγκρότημα «Γιωργαλλέτων» Προτάσεις μουσικού περιεχομένου 
13.  Μουσικό Σχήμα «Μούσα» - Μιχάλης 

Ττερλικάς 
Παραστάσεις Παραδοσιακής Μουσικής 
της Κύπρου.  

14.  Ανεράδα Μουσικές Παραγωγές Προτάσεις μουσικού περιεχομένου 
15.  Music Event Management Συναυλία με την Κωνσταντίνα  
16.  Viken Tavitan Παράσταση Επιστημονικού 

Περιεχομένου για παιδιά και ενήλικες  
17.  Μονοπάτια Μουσικές Παραγωγές Προτάσεις μουσικού περιεχομένου 
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18.  Βιβλιοπωλεία Μαυρομάτης Συνεργασία με το Δήμο Στροβόλου-
Προσφορά του 20% των πωλήσεων σε 
βιβλία μιας εβδομάδας για κοινωφελείς 
σκοπούς.     

19.  Κώστας Σκόνδρας Προτάσεις Μουσικού Περιεχομένου 
20.  Από Λουκά Σάββα Συναυλία Σταύρου Κωνσταντίνου. 
21.  Στέλιος Βλάχος – μουσικό Σχήμα 

«Όζον» 
Καλοκαιρινές μουσικές εκδηλώσεις. 

22.  Κύπρος Χαριλάου και ορχήστρα Καλοκαιρινή συναυλία, με τίτλο 
«Αναδρομή στο καλό λαϊκό τραγούδι». 

23.  Εταιρία μουσικών παραγωγών και 
προωθήσεων Elephantos Records 
LTD 

Αίτημα για χορηγία από Δήμο 
Στροβόλου για δισκογραφία, 
παρουσίαση καλλιτεχνών, οργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις 

24.  7μελές Μουσικό Συγκρότημα 
Κατερίνας Τσιρίδου 

Καλοκαιρινές συναυλίες 2010. 

25.  Χρίστος Τσιαήλης Οικονομική στήριξη των 
παρουσιάσεων του νεοκδοθέντος 
βιβλίου του με τίτλο «Throwing Dice 
on a chessboard» 

26.  Ozlem Bas Παραστάσεις της χορευτικής Ομάδας 
«Tango Feeling», της Carolina Soler το 
φθινόπωρο 2010 

27.  Εταιρία Θεατρικής Ανάπτυξης 
Λεμεσού – ΕΘΑΛ, Μηνάς Τίγκιλης 

Κωμωδία «Στόμα έχει και μιλιά δεν 
έχει», του Μαριβώ. 

28.  Θέατρο Κεκρωπία – Φαίδωνας 
Γεωργίτσης 

Θεατρική παράσταση «Ο Φιλόσοφος 
Ξάνθος και ο δούλος του ο Αίσωπος», 
του Guilherme Figueiredo». 

29.  Ανδρέας Λιοτατής Παραστάσεις του Μεγάλου 
Ταχυδακτυλουργού Ανδρέα Λιοτατή 

30.  Χαράλαμπος Χαραλάμπους Παρουσίαση της τέχνης του 
πιθκιαυλιού και ερμηνείας 
παραδοσιακών δημοτικών τραγουδιών. 

31.  Commandaria Orchestra, Kinyras 
Cultural Organization 

Παρουσίαση του έργου της Αναστασίας 
Guy «Κινύρας, Κύπρι και Νηρηίδες»  

32.  Μουσικό Σχήμα «Ενδοχώρα» Καλοκαιρινή συναυλία 
33.  Μπάμπης Γαλανάκης Διοργάνωση Κρητικής Βραδιάς  
34.  Iberclasico String ChamberQuintet Συναυλία ισπανικής μουσικής, με δύο 

άρπες και τρία βιολιά 
35.  AfroCuban Concert Music – Patricia 

Aragon 
Συναυλία με τον πιανίστα και συνθέτη 
Luis Lugo. 

36.  Θεατρική Ομάδα «Prima Vista» Καλλιτεχνικό παιδικό πρόγραμμα με 
διάφορες δραστηριότητες, με την 
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας 
Παιδιού. 

37.  Mascot – Puppet  Theatre 1. Θεατρική παράσταση με θέμα τη 
μεταμόρφωση της κάμπιας σε 
πεταλούδα. 2. Διαδραστικά παιχνίδια 
με τις mascot – dolls. 

38.  Θεατρική Ομάδα «Ανατροπές» Θεατρική παράσταση «Ένα καπέλο 
γεμάτο βροχή», του Μάικλ Γκάτσο. 

39.  Σταύρος Χατζησάββας 1. Αγορά αντιτύπων από το Λεύκωμα 
με ποιήματα, τραγούδια και ζωγραφιές, 
του Λεωνίδα Μαλένη. 
Τιμή έκαστου λευκώματος: €25 
2. Αγορά αριθμού δίσκων με το 
μελοποιημένο ποίημα του Λεωνίδα 
Μαλένη «Μου λες πως η πατρίδα 
είναι...». 

40.  Μουσικό Σχήμα «Μουσικοί 
Ιχνηλάτες» του Νίκου Μεργιαλή 

Πραγματοποίηση συναυλίας.  
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489.14 

 

[14.3.06] Αίτημα του Συνδέσμου Ωδείων Κύπρου για δωρεάν παραχώρηση 
του πιάνου του Δημοτικού Θεάτρου 

(Η παράγραφος 7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερομηνίας 14/4/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα. 

 
489.15 

 

[14.3.01]  Πρόταση του κ Τάκη Χριστοφάκη, για αγορά αριθμού εισιτηρίων από 
το Δήμο για τη θεατρική παράσταση με τίτλο «Το νησί» 

 
(Η παράγραφος 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερομηνίας 14/4/2010 είναι σχετική). 
 

  Για την πιο πάνω θεατρική παράσταση αγοράστηκαν από το Δήμο 50 εισιτήρια 
προς €10 έκαστο. 

 
Το Συμβούλιο έδωσε καλυπτική έγκριση για την αγορά των εισιτηρίων και ζήτησε   
να πληροφορηθεί σε ποιους έχουν διατεθεί. 

 
489.16 

 
[14.3.01]  Προσφορά στο Δήμο Στροβόλου δύο ορειχάλκινων προτομών  

 (Η παράγραφος 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερομηνίας 14/4/2010 είναι σχετική). 
 
Η προσφορά προέρχεται από το Ίδρυμα “Φώτος Φωτιάδης” και αφορά τις προτομές 
δύο ποιητών της Κύπρου, του Βασίλη Μιχαηλίδη και του Δημήτρη Λιπέρτη. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να αποδεχτεί την προσφορά. 
 
Η ακριβής θέση για την τοποθέτηση των προτομών θα αποφασιστεί μετά την έλευσή 
τους. 
 

489.17 

 

[14.3.15]  Αίτημα του κ Π. Πέτρου, για δωρεάν παραχώρηση του εκθεσιακού 
χώρου του Δημοτικού Μεγάρου για την πραγματοποίηση έκθεσης 
γελοιογραφίας . 

(Η παράγραφος 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερομηνίας 14/4/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση του πιο πάνω χώρου για τέσσερις 
ημέρες. 

 
489.18 

 

[14.2.01.6] Καθορισμός τιμής εισιτηρίου της συναυλίας Basel 
Kammerorchester (Ορχήστρα Δωματίου της Βασιλείας) στο Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου στις 24/9/2010) 

(Η παράγραφος 11 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερομηνίας 14/4/2010 είναι σχετική). 
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Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει ως τιμή εισιτηρίου για την πιο πάνω συναυλία το ποσό των 
€10,00 για ενήλικες και το ποσό των € 5,00 για παιδιά μέχρι δεκαοκτώ ετών, 
συνταξιούχους, στρατιώτες και φοιτητές. 

 
489.19 
 

[14.1.04.1]  Δημιουργία Πάρκου Γλυπτών 

(Η παράγραφος 12 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερομηνίας 14/4/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει τη δημιουργία του “Πάρκου Γλυπτών” στο χώρο του 
Πάρκου Πατριάρχη Πέτρου Ζ’. 

 
489.20 

 
[14.2.01.6]  Θεατρική παράσταση “Ο Σώγαμπρος” και “Η Λυσιστράτη” 

(Η παράγραφος 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερομηνίας 2/06/2010 είναι σχετική). 
 
Οι θεατρικές παραστάσεις «Ο Σώγαμπρος» και «Η Λυσιστράτη» 
προγραμματίστηκαν για τις 7/09/2010 και 16/09/2010 αντίστοιχα στο Αμφιθέατρο 
Μακαρίου ΙΙΙ. 
 
Τo Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει το χώρο και τις ημερομηνίες πραγματοποίησης των 
παραστάσεων. 

 
489.21 

 
[14.2.02] Παιδική Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση 

(Η παράγραφος 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερομηνίας 2/06/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει αύξηση της πρόνοιας του προϋπολογισμού με κωδικό 
80717 κατά €3.000,00 για κάλυψη της δαπάνης για την πραγματοποίηση της 
Παιδικής Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης που προγραμματίζεται για τις 27 και 28 
Νοεμβρίου 2010. 

 
489.22 

 
[14.2.01.6] Προβολή Εκδηλώσεων 

(Η παράγραφος 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερομηνίας 2/06/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να προτείνει στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 να αναλάβει ως χορηγός 
επικοινωνίας της συναυλίας με την Basel Kammerorchester και στο ραδιοσταθμό 
ΑΣΤΡΑ της θεατρικής παράστασης η “Λυσιστράτη”. 
 

489.23 
 
[14.3.17] Λειτουργία Λαογραφικού/Χορευτικού Ομίλου Δήμου Στροβόλου 

(Η παράγραφος 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερομηνίας 2/06/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε την επαναφορά του θέματος αφού προηγουμένως 
πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Λαογραφικό Όμιλο. 
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489.24 

 

[14.2.01.6] Πρόταση κ Ευριδίκης Περικλέους για πραγματοποίηση συναυλίας 
με τίτλο “Χώρας Ιστόριση” 

(Η παράγραφος 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερομηνίας 2/06/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει την επαναφορά του θέματος για λήψη 
απόφασης αφού προηγουμένως ζητηθεί από την κα Ε. Περικλέους να υποβάλει 
γραπτώς την πρότασή της με περισσότερα στοιχεία για το περιεχόμενο, τους 
συντελεστές καθώς και ανάλυση της αναγκαίας δαπάνης για τη διοργάνωση της 
συναυλίας. 
 

489.25 

 

[14.3.07-14.3.02] Συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δημοτικού Συμβουλίου στις 
εκδρομές των μελών της Δημοτικής Χορωδίας και του Φωτογραφικού Ομίλου 
για το έτος 2010 

(Η παράγραφος 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερομηνίας 2/06/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία να συμμετάσχει στις πιο πάνω εκδρομές με 
πενταμελείς αντιπροσωπείες. 
 
Η κα Τούλλα Αντωνίου δήλωσε ότι για λόγους αρχής η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ 
δεν θα συμμετάσχει στις εκδρομές. 

 

 

Δήμαρχος 
 
 
Κοιν
  της Δημοκρατίας 

:  Γενικό Ελεγκτή  

 
 
 
ΚΠ’’Γ/ΜΕ 
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