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Πρακτικά 497ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 16/3/2011 
 

 
 
Πρακτικά 497ης

 

 συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του Δήμου στις 16/3/2011 από τις 6:30μμ - 7:15 μμ 

Αρ συνεδρίας: 3/2011 
 
Παρόντες: 
 
κ.κ   Σταύρος Γερολατσίτης, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος 
 

Μαρία Πασχάλη   Φρόσω Γεωργιάδου 
Ανδρούλα Αντωνίου  Στέλλα Σουρμελή 
Χάρια Παπαγεωργίου  Στέλλα Αυλωνίτη   Μέλη 
Χρίστος Τσίγκης   Δημήτρης Τσίγκης  Δημοτικού 
Μαρίνος Αθανασιάδης   Mάριος Ανδρέου    Συμβουλίου       
Σταύρος Σταυρινίδης   Σωτήρης Λουκαϊδης   
Μενέλαος Κωμοδίκης   Άθως Αγαπητός   
Ανδρέας Παπαχαραλάμπους       
      
      

 
Απόντες: 
 
κ.κ Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος  
 
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου 
 Κωνσταντίνος Κούκος 
 Ανδρέας Κωνσταντίνου 
 Μιχαήλ Ιερείδης   Μέλη 
 Ανδρέας Μαϊμάρης   Δημοτικού 
 Γεώργιος Χρυσάνθου  Συμβουλίου   
 Παντελάκης Αγκαστινιώτης  
 Άθως Παρισινός 
 Παναγιώτης Ουστάς 
 Κώστας Σωφρονίου 
 
 
      
Παρευρισκόμενος:  κ. Α. Λάμπρου, Δημοτικός Γραμματέας 
 
 
Δικαιολόγηση απουσιών: Οι απουσίες των κ.κ. Σ. Ηλιοφώτου Δημάρχου, Α. Κωνσταντίνου και Π. 

Αγκαστινιώτη, μελών, δικαιολογήθηκαν.      
   

 
 
 
497.1 Επικύρωση πρακτικών 
 
Τα πρακτικά της 494ης και 495ης

 

 συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 14/12/10 και 
11/1/2011 αντίστοιχα αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 
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Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσωπικού 
 
Τα πρακτικά των συνεδριών της Επιτροπής Προσωπικού ημερ. 10/1/2011 και 3/2/2011 
κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 

 
 

497.2 [8.3.03/2] – Αίτημα της κας Έλενας Αλετράρη για διεξαγωγή πρακτικής 
εξάσκησης στον Δήμο Στροβόλου 

 
(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσωπικού ημερ. 
10/1/2011 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι η αιτήτρια έχει περατώσει τις σπουδές της 
από τον Δεκέμβριο του 2009 καθώς επίσης ότι δεν απαιτείται από το Πανεπιστήμιο 
της οποιαδήποτε πρακτική εξάσκηση για ολοκλήρωση των σπουδών της, υιοθέτησε 
εισήγηση της Επιτροπής Προσωπικού και αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα. 
 

 
497.3 [15.27.10.4/3] – Αίτημα της κας Άντρης Αριστείδου, Βοηθού Γραμματειακού 

Λειτουργού, για μείωση της διετούς δοκιμαστικής περιόδου για τη 
μονιμοποίηση της 

 
(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσωπικού ημερ. 
10/1/2011 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο εξέτασε το αίτημα με βάση τις πρόνοιες της επιφύλαξης του 
Κανονισμού 23(1) των Περί Δημοτικής Υπηρεσίας του Δήμου Στροβόλου 
Κανονισμών του 2002 και αφού έλαβε υπόψη ότι δεν συντρέχουν λόγοι για μείωση 
της περιόδου δοκιμασίας της αιτήτριας, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής 
Προσωπικού και αποφάσισε να το απορρίψει. 

 
 

497.4 [8.3.03/2] – Αίτημα της κας Θέμιδας Λουκαΐδη για διεξαγωγή πρακτικής  
εξάσκησης στο Δήμο Στροβόλου 

 
(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσωπικού ημερ. 
3/2/2011 είναι σχετική). 
 
Η κ. Θ. Λουκαΐδη είναι φοιτήτρια του Τμήματος Διοίκησης Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων Συνεταιριστικών Οργανώσεων του ΑΤΕΙ Μεσολογγίου και ζητά να 
της επιτραπεί να διεξαγάγει την πρακτική της εξάσκηση διάρκειας έξι μηνών, από 
τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2011, στο Δήμο Στροβόλου. 
 
Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την επί του θέματος πολιτική του Δήμου καθώς 
επίσης ότι η αιτούμενη πρακτική εξάσκηση απαιτείται από το Πανεπιστήμιο της 
αιτήτριας στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών της, υιοθέτησε εισήγηση της 
Επιτροπής Προσωπικού και αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα. 
 
Στην αιτήτρια θα καταβάλλεται από το Δήμο το ποσό των €20,00 ως αμοιβή για 
κάθε εργάσιμη μέρα που θα περιλαμβάνει η πρακτική της εξάσκηση στο Δήμο.  
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497.5 [ΠΦ100] – Μονιμοποίηση της κ. Ελένης Ανδρέου στη θέση Τεχνικού με 
ειδικότητα στην Παρκοτεχνία/ Κηποτεχνία/ Ανθοκομία 
 
(Η παρ. 460.1.5 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 
12/1/2009 είναι σχετική. Σχετική είναι επίσης η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας 
της Επιτροπής Προσωπικού ημερ. 3/2/2011). 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 460.1.5/12.1.2009 απόφαση του πρόσφερε 
διορισμό στην κα Ελένη Ανδρέου στη πιο πάνω θέση για δοκιμαστική περίοδο δύο 
χρόνων, από την 1/2/2009. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις επί του θέματος απόψεις της Υπηρεσίας 
καθώς και τις συστάσεις του Δημοτικού Γραμματέα υιοθέτησε εισήγηση της 
Επιτροπής Προσωπικού και αποφάσισε να εγκρίνει την μονιμοποίηση της κ. Ε. 
Ανδρέου στην πιο πάνω θέση. 
 
 

497.6 [ΠΦ101] – Μονιμοποίηση του κ. Ιωάννη Λαμπιρίτη στη θέση Τεχνικού με 
ειδικότητα στην Ηλεκτρολογία / Μηχανολογία 
 
(Η παρ. 460.1.4 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 
12/1/2009 είναι σχετική. Σχετική είναι επίσης η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας 
της Επιτροπής Προσωπικού ημερ. 3/2/2011). 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 460.1.4/12.1.2009 απόφαση του πρόσφερε 
διορισμό στον κ. Ιωάννη Λαμπιρίτη στη πιο πάνω θέση για δοκιμαστική περίοδο 
δύο χρόνων, από τις 2/2/2009. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις επί του θέματος απόψεις της Υπηρεσίας 
καθώς και τις συστάσεις του Δημοτικού Γραμματέα υιοθέτησε εισήγηση της 
Επιτροπής Προσωπικού και αποφάσισε να εγκρίνει την μονιμοποίηση του κ. Ι. 
Λαμπιρίτη στην πιο πάνω θέση. 
 
 

Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
 
Τα πρακτικά των συνεδριών της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 5/10/2010, 11/10/2010, 
25/11/2010 και 13/12/2010 κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 

 
 

497.7 [14.3.06] – Αίτημα του κ. Νίκανδρου Σαββίδη για επιχορήγηση της θεατρικής 
παράστασης «το Στρίψιμο της Βίδας», του Henry James 

 
(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 5/10/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα. 
 
 

497.8 [14.3.17] – Συμμετοχή του Λαογραφικού Ομίλου του Δήμου σε εκδηλώσεις του 
Σωματείου Φίλοι Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Η Αγάπη»  

 
(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 5/10/2010 είναι σχετική). 
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Ο Λαογραφικός Όμιλος του Δήμου έλαβε μέρος στις εκδηλώσεις που 
διοργανώθηκαν από το πιο πάνω σωματείο στις 17 και 31 Οκτωβρίου του 2010 
στην Ποταμίτισσα. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση για την συμμετοχή του 
Ομίλου στις πιο πάνω εκδηλώσεις. 
 

 
497.9 [14.3.06] – Αίτημα της κ. Ruta Kambi για διοργάνωση σεμιναρίου διδασκαλίας 

Ινδικού κλασικού χορού 
 

(Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 5/10/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα. 
 

 
497.10 [14.3.07] – Λειτουργία Φωτογραφικού Ομίλου 

 
(Η παρ. 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 5/10/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει την συνέχιση της σχετικής διαδικασίας για προκήρυξη 
διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή του Ομίλου. 
 

 
497.11 [14.3.01] – Μετάβαση Ομίλων/ Εργαστηρίων εκτός Κύπρου 

 
(Η παρ. 7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 5/10/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε όπως μετά το πέρας ταξιδίων των Ομίλων / Εργαστηρίων του Δήμου 
ετοιμάζεται από το άτομο της Υπηρεσίας που ενδεχομένως συνοδεύει την 
αποστολή, έκθεση με εντυπώσεις, τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν καθώς 
και εισηγήσεις για μελλοντικά ταξίδια. 

 
 

497.12 [14.3.02] – Λειτουργία Δημοτικής Χορωδίας 
 

(Η παρ. 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 5/10/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο μελέτησε σειρά εισηγήσεων της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων σε 
σχέση με τη λειτουργία της Δημοτικής Χορωδίας και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: 
 
 
497.12.1 Ετοιμασία ανεπίσημης στολής για τα μέλη της Δημοτικής 

Χορωδίας 
   

 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων και αποφάσισε να εγκρίνει την ετοιμασία φανέλας και 
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παντελονιού για τις γυναίκες και άνδρες μέλη της Δημοτικής Χορωδίας 
ως εναλλακτικής ανεπίσημης στολής. 

 
 
497.12.2 Εκδήλωση για τα 20χρονα της Δημοτικής Χορωδίας 

   
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών 

Θεμάτων και αποφάσισε να εγκρίνει τη διοργάνωση εκδήλωσης για τα 
20χρονα της Δημοτικής Χορωδίας, το Μάιο του 2011. Περαιτέρω το 
Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει την ετοιμασία αναλυτικού 
προγράμματος για όλες τις δραστηριότητες / εκδηλώσεις της Δημοτικής 
Χορωδίας για το 2011. 

 
 
497.12.3 Πρόταση για αγορά νέου ηλεκτρονικού πιάνου για δωρεάν 

παραχώρηση στο Δημοτικό Σχολείο Χρυσελεούσας 
   

 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων και αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση. 

 
 
497.12.4 Φεστιβάλ Χορωδιών 

   
 Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 483.11/27.4.10 απόφαση του 

ενέκρινε τη διοργάνωση συνάντησης Δημοτικών Χορωδιών εντός του 
2011 στο Δημοτικό Θέατρο. 

 
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών 

Θεμάτων και αποφάσισε όπως η πιο πάνω συνάντηση 
πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο του 2011. 

 
 
497.12.5 Συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας στο Διεθνές Φεστιβάλ 

Χορωδιών στο Σαλέρνο Ιταλίας 
   

 Για τις ανάγκες συμμετοχής της Δημοτικής Χορωδίας στο πιο πάνω 
Φεστιβάλ αγοράστηκε ειδικό ντοσιέ (φάιλ) για τα μέλη της Χορωδίας.  

 
 Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση.  
 

 
497.13 [14.2.2] – Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις 

 
(Οι παρ. 1 και 3. των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 11/10/2010 είναι σχετική. Σχετικ ή είναι επίσης η παρ. 1 των 
πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής ημερ. 25/11/2010). 
 
Οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα και με βάση τα 
όσα προβλέπονται στα πρακτικά των πιο πάνω συνεδριών της Επιτροπής 
Πολιτιστικών Θεμάτων. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
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497.14 [14.2.08] – Διοργάνωση εκδήλωσης από την Εκκλησιαστική Επιτροπή 
Ενορίας Παναγίας Χρυσελεούσης Στροβόλου για τα 200 χρόνια από την 
Ενθρόνιση του Εθνομάρτυρα Κυπριανού  

 
(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 11/10/2010 είναι σχετική). 
 
Η εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την ενθρόνιση του Εθνομάρτυρα Κυπριανού 
πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Δήμου σε ότι αφορά την προβολή της. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 
 

497.15 [17.1.3.4/11] – Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης «Αφιέρωμα στο Στέλιο 
Πισή»  
 
(Η παρ. 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 11/10/2010 είναι σχετική). 
 
Για τις ανάγκες διοργάνωσης της πιο πάνω εκδήλωσης στις 1/2/11 και 2/2/11 ο 
Δήμος έχει διαθέσει το Δημοτικό Θέατρο έναντι του ποσού των €1.500 πλέον ΦΠΑ, 
ανά ημέρα. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 
 

497.16 [14.3.07] – Πραγματοποίηση εκδήλωσης από τον Φωτογραφικό Όμιλο με την 
ευκαιρία των 50 χρόνων από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας 

 
(Οι παρ. 2 και 4 των πρακτικών των συνεδριών της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 25/11/2010 και 13/12/2010 αντίστοιχα είναι σχετικές). 
 
Η εκδήλωση του Φωτογραφικού Ομίλου με την ευκαιρία των 50 χρόνων από την 
ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2010 στο 
Δημοτικό Μέγαρο. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 
 

497.17 [14.2.01.6] – Χριστουγεννιάτικη συναυλία «Πάλιν ακούσατε Άρχοντες» 
 

(Οι παρ. 3 και 5 των πρακτικών των συνεδριών της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 25/11/2010 και 13/12/2010 αντίστοιχα είναι σχετικές). 
 
Η πιο πάνω Χριστουγεννιάτικη συναυλία πραγματοποιήθηκε στις 20/12/10 στο 
Δημοτικό Θέατρο. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 

 
 
 
 
 
 



7 
________________________________________________________________________________ 

Πρακτικά 497ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 16/3/2011 
 

497.18 [17.1.3.4/11] – Αίτημα της Αστυνομίας Κύπρου για τη δωρεάν παραχώρηση 
του Δημοτικού Θεάτρου για πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης 
Εκδήλωσης  

 
(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 25/11/2010 είναι σχετική). 
 
Η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στις 4/12/10 στο 
Δημοτικό Θέατρο το οποίο παραχωρήθηκε δωρεάν. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 
 

497.19 [14.3.06] – Προτάσεις από Καλλιτεχνικά Σχήματα για συμπερίληψη τους στο 
Πολιτιστικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2011 

 
(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 13/12/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα που 
επισυνάπτεται ως Παράρτημα «Α» στα πρακτικά για συμπερίληψη τους στο 
πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2011. 

 
 

497.20 [14.2.01 – 14.2.01.5 – 14.2.01.6] – Καθιερωμένες εκδηλώσεις 
 

(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 13/12/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει την πραγματοποίηση των πιο κάτω εκδηλώσεων εντός του 
2011. 
 

− Αγιασμός των Υδάτων 
− Εκδήλωση Λαογραφικού Ομίλου  
− Εκδήλωση για την Ημέρα των Γραμμάτων  
− Εκδήλωση με την ευκαιρία της Τσικνοπέμπτης  
− Εκδήλωση με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας 
− Πασχαλινή Εκδήλωση (πριν το Πάσχα) 
− Πασχαλινή Εκδήλωση (Δευτέρα του Πάσχα) 
− Θερινές συναυλίες σε πάρκα του Δήμου 
− Ποιητικές Βραδιές (Ιούλιος και Αύγουστος) 
− Μνήμη Πολυτεχνείου  
− Μνημόσυνα (για 25η Μαρτίου και 1η

− Παιδική Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση  - Φωταγώγηση 
Χριστουγεννιάτικου Δέντρου 

 Απριλίου και Εθνομάρτυρα 
Κυπριανού)  
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497.21 [14.2.01.5] – Παρουσίαση προγράμματος κλασσικής μουσικής στην 
εκδήλωση προς τιμή του νομπελίστα Χριστόφορου Πισσαρίδη  

 
(Η παρ. 496.2 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 
25/1/11 είναι σχετική. Σχετική είναι επίσης η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας 
της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 13/12/2010). 
 
Η παρουσίαση του προγράμματος κλασσικής μουσικής στην εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στις 15/3/2011 προς τιμή του νομπελίστα Χριστόφορου 
Πισσαρίδη έγινε από το μουσικό σχήμα Cyprus Trio.  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 
 

497.22 [14.3.03] – Χριστουγεννιάτικες Παραστάσεις Θεατρικών Εργαστηρίων 
 

(Η παρ. 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 13/12/2010 είναι σχετική). 
 
Για τις ανάγκες ηχητικής κάλυψης των Χριστουγεννιάτικων παραστάσεων των 
Θεατρικών Εργαστηρίων δαπανήθηκε ποσό ύψους €450,00. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 
 

497.23 [14.3.16] – Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Συμφωνικής Μπάντας Δήμου 
Στροβόλου – Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου 

 
(Η παρ. 7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 13/12/2010 είναι σχετική). 
 
Για την ηχητική κάλυψη / ηχογράφηση της συναυλίας της Μπάντας δαπανήθηκε 
ποσό ύψους €350,00. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 
 

497.24 [11.11.01] – Προσφορά δωρεάν θεατρικών παραστάσεων σε παιδιά 
Δημοτικών Σχολείων του Στροβόλου 

 
(Η παρ. 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 13/12/2010 είναι σχετική). 
 
Στα πλαίσια της πιο πάνω προσφοράς παρουσιάστηκε στις 11/1/2011 το έργο 
Ρουμπελστίνσκιν στα παιδιά του Β’ Κύκλου του Δημοτικού Σχολείου Ακροπόλεως 
και των ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων του Στροβόλου. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 
 

497.25 [14.2.01.5] – Εκδήλωση για τον Αγιασμό των Υδάτων 
 

(Η παρ. 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 13/12/2010 είναι σχετική). 
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Στα πλαίσια του εορτασμού των Θεοφανείων έγινε στις 6/1/2011 ο αγιασμός των 
υδάτων στο Πάρκο Ακροπόλεως. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 

 
 
497.26 [14.3.06] – Αίτημα της εταιρείας Buzz Productions Theatre για στήριξη της 

Θεατρικής Παράστασης «Ιστορίες τρόμου και μυστηρίου από την Ιαπωνία» 
 

(Η παρ. 10 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 13/12/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα. 
 
 

497.27 [14.3.07] – Έκθεση του Φωτογραφικού Ομίλου με φωτογραφίες από την 
Ιορδανία 

 
(Η παρ. 11 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 13/12/2010 είναι σχετική). 
 
Η έκθεση του Φωτογραφικού Ομίλου με φωτογραφίες από την Ιορδανία 
πραγματοποιήθηκε από τις 27 – 31/10/10. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 
 

497.28 [14.2.01] – Ετοιμασία Τριπτύχου εκδηλώσεων του Δήμου για το έτος 2011 
 

(Η παρ. 12 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 13/12/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει την έκδοση του προγράμματος εκδηλώσεων του Δήμου με 
βάση τις προδιαγραφές για το σχεδιασμό του που ίσχυαν και το 2010. 
 
 

497.29 [14.2.01.5] – Διοργάνωση Πασχαλινής Εκδήλωσης τη Δευτέρα του Πάσχα 
 

(Η παρ. 13 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 13/12/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει την πραγματοποίηση εορταστικής εκδήλωσης τη Δευτέρα 
του Πάσχα στο προαύλιο του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας. 
 
Επίσης αποφάσισε να εγκρίνει τη διάθεση ποσού ύψους €2.000,00 για τη 
συμμετοχή του μουσικού σχήματος της Αγίας Σοφίας. Στην εκδήλωση θα 
συμμετάσχει επίσης και ο Λαογραφικός / Χορευτικός Όμιλος του Δήμου. 

 
Θέματα αρμοδιότητας Τεχνικής Επιτροπής 
 
Τα πρακτικά των συνεδριών της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 18/1/2011 και 15/2/2011 
κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 
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497.30 [19.7.08] – Επιβολή όρων κατά τη χορήγηση αδειών οικοδομής σε ότι αφορά 
την τοποθέτηση υπόγειων σκυβαλοκιβωτίων 

 
(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 15/2/2011 
είναι σχετική). 
 
Αναφέρθηκε από το Δημοτικό Γραμματέα ότι το θέμα θα επανέλθει μόλις 
ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα που διεξάγεται. 
 
 

497.31 [ΔΓ45/08] – Ρένα Νικολάου και άλλοι  
 
(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 15/2/2011 
είναι σχετική). 
 
Με τον πιο πάνω φάκελο εκδόθηκε η άδεια διαίρεσης, με αρ. 1152/3.6.2009 για 
διαχωρισμό του τεμαχίου με αρ. 260 Φ/Σχ. ΧΧΙ/61.W.1 σε εννέα οικόπεδα. 
 
Ο όρος 27 της άδειας προβλέπει ότι λωρίδα γης από το υπό ανάπτυξη τεμάχιο θα 
παραχωρηθεί για την κατασκευή καναλιού / οχετού για τη διοχέτευση των ομβρίων 
υδάτων της περιοχής και ότι αυτό θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Αρμόδιας Αρχής και του Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων. 
 
Με επιστολή τους ημερ. 19/7/2009 οι αιτητές προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι στους 
όρους της άδειας δεν γίνεται μνεία για την ευθύνη κατασκευής / ανάληψης του 
κόστους του οχετού και ζητούν να μην επωμιστούν ολόκληρο το κόστος κατασκευής 
του έργου αλλά να συνεισφέρουν σ’ αυτό και οι ιδιοκτήτες ξένων τεμαχίων που 
επηρεάζονται από την προτεινόμενη κατασκευή γιατί όπως αναφέρουν πρόκειται 
για μεγάλο έργο κοινής ωφελείας το οποίο θα εξυπηρετήσει την ευρύτερη περιοχή 
του Στροβόλου. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι ο προτεινόμενος οχετός αποτελεί συνέχεια 
του καναλιού / οχετού που κατασκευάστηκε από τους ιδιοκτήτες του διπλανού 
τεμαχίου με αρ. 261 στο πλαίσιο διαίρεσης του σε οικόπεδα, υιοθέτησε εισήγηση 
της Τεχνικής Επιτροπής και αποφάσισε όπως για την κατασκευή του ακολουθηθεί η 
ίδια ακριβώς πρακτική που ακολουθήθηκε για την κατασκευή του καναλιού / οχετού 
από τους ιδιοκτήτες του παρακείμενου τεμαχίου με αρ. 261. 
 
 

497.32 [Β691/76] – Αίτηση της εταιρείας Pavilion Restaurant Night Spot Ltd με αρ. 
ΛΕΥ747/10 για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των 
προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας  
 
(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 15/2/2011 
είναι σχετική). 
 
Η αίτηση αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών 
του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας για ανέγερση διώροφης οικοδομής στο τεμάχιο με 
αρ. 2884, Φ/Σχ. ΧΧΧ/15.W.I η οποία θα περιλαμβάνει: 
 

(α) Χώρους στάθμευσης και βοηθητικές χρήσεις της ανάπτυξης στο υπόγειο. 
 

(β) Παιχνιδότοπο / χώρους παιχνιδιού / καθιστικούς χώρους / χώρους εστίασης 
(καφετέρια) με τις βοηθητικές αυτών εγκαταστάσεις στα επίπεδα του ισογείου 
και του α’ ορόφου της οικοδομής. 
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(γ) Χώρους στάθμευσης, καθιστικούς χώρους, χώρους εστίασης και κολυμβητική 

δεξαμενή στον ελεύθερο ισόγειο χώρο του τεμαχίου. 
 
Η αιτούμενη ανάπτυξη αποτελεί οχληρή ανάπτυξη αναψυχής/ψυχαγωγίας, η οποία 
χωροθετείται σε βιομηχανική Ζώνη εντός της οποίας τέτοιες αναπτύξεις δεν 
επιτρέπονται. Επίσης ενώ οι ανάγκες της προτεινόμενης ανάπτυξης σε χώρους 
στάθμευσης ανέρχονται σε 122 χώρους στάθμευσης, στα υποβληθέντα σχέδια 
προτείνεται η δημιουργία 100 μόνο χώρων στάθμευσης. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι πρόσφατα σε παρόμοια ανάπτυξη στην ίδια 
περιοχή ο Δήμος είχε ταχθεί θετικά, υιοθέτησε εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και 
αποφάσισε να συστήσει τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας με τους πιο κάτω 
όρους: 
 

(α) Να υποβληθεί από τους αιτητές κυκλοφοριακή μελέτη. 
 

(β) Να ζητηθεί από τους αιτητές η υπόδειξη στα υποβληθέντα σχέδια 
επιπρόσθετου αριθμού χώρων στάθμευσης σε ποσοστό 20% πέραν των 
χώρων στάθμευσης που απαιτούνται για την ανάπτυξη. 

  
(γ) Να ζητηθεί από τους αιτητές η υπόδειξη στα υποβληθέντα σχέδια χώρου 

πρασίνου περιμετρικά του τεμαχίου. 
 

(δ) Να τεθούν τέτοιοι όροι ώστε η είσοδος / έξοδος προς και από την 
προτεινόμενη ανάπτυξη να γίνεται από το δευτερεύων οδικό δίκτυο και όχι απ’ 
ευθείας από οποιοδήποτε σημείο επί της πρόσοψης του τεμαχίου που 
εφάπτεται του παλαιού δρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού. 

 
 

497.33 [Β343/03] – Ιεραρχική Προσφυγή της κ. Μαρίας Καπλάνη εναντίον επιβολής 
όρων σε πολεοδομική έγκριση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 31 του 
Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου  
 
(Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 15/2/2011 
είναι σχετική). 
 
Η Ιεραρχική προσφυγή στρέφεται εναντίον του όρου με αρ. 501 της πολεοδομικής 
έγκρισης με αρ. ΛΕΥ/1624/2003/Α ημερ. 3.6.10. Επίσης στρέφεται εναντίον 
σημείωσης που τέθηκε στην πολεοδομική αυτή έγκριση η οποία σχετίζεται με τον 
επίμαχο όρο.  
 
Ο όρος 501 της πιο πάνω πολεοδομικής έγκρισης προβλέπει την παραχώρηση 
τμήματος του τεμαχίου της αιτήτριας με αρ. 564, Φ/Σχ. ΧΧΙ.61.Ε.1 που επηρεάζεται 
από δεσμευτικό σχέδιο διεύρυνσης της οδού Σταδίου και την διαμόρφωση του 
παραχωρούμενου τμήματος ενώ η σημείωση αναφέρεται στα νέα σύνορα του 
τεμαχίου που θα προκύψουν μετά την αφαίρεση του επηρεαζόμενου τμήματος από 
το σχέδιο διεύρυνσης. 
 
Η αιτήτρια αμφισβητεί την ύπαρξη της δεσμευτικής ρυμοτομίας της οδού Σταδίου 
και υποστηρίζει ότι ο όρος 501 της πολεοδομικής έγκρισης έχει συμπεριληφθεί σ’ 
αυτή από λάθος αφού το έργο της διεύρυνσης της οδού Σταδίου έχει ολοκληρωθεί 
χωρίς να επηρεαστεί το τεμάχιο της. 
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Η Πολεοδομική Αρχή στην σχετική της έκθεση επί της προσφυγής της αιτήτριας 
σημειώνει ότι το δεσμευτικό σχέδιο διεύρυνσης της οδού Σταδίου εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε ισχύ. Η ανάκληση του δεσμευτικού ρυμοτομικού σχεδίου της οδού 
Σταδίου που έγινε αφορά τμήμα μόνο του δρόμου και το τεμάχιο της αιτήτριας δεν 
εμπίπτει στο τμήμα αυτό. Σημειώνει επίσης ότι η επιβολή των επίμαχων όρων 
εμπίπτει μέσα στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας, ότι ορθά ενήργησε και τους 
επέβαλε γι’ αυτό και εισηγείται την απόρριψη της προσφυγής. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
συστήσει την απόρριψη της προσφυγής. 
 
 

497.34 [Β332/94] – Αίτηση της εταιρείας J & O Investments Ltd για χορήγηση 
πολεοδομικής άδειας για ανέγερση τετραώροφης οικοδομής / γραφεία κατά 
παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας  
 
(Η παρ. 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 15/2/2011 
είναι σχετική). 
 
Ο Δήμος με επιστολή ημερ. 22/9/10 προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Εσωτερικών σύστησε την έγκριση της πιο πάνω αίτησης με όρο ότι οι αιτητές θα 
υποδείξουν σε κάθε όροφο γραφείων ξεχωριστά, δωμάτιο υγειονομικών 
διευκολύνσεων για τις ανάγκες αναπήρων προσώπων. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι πρόκειται για γραφεία περιορισμένου εμβαδού 
υιοθέτησε εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και αποφάσισε όπως για τις ανάγκες 
αναπήρων προσώπων δημιουργηθεί ένα μόνο δωμάτιο υγειονομικών 
διευκολύνσεων στο ισόγειο για την εξυπηρέτηση όλων των γραφείων της 
οικοδομής.  
 
Ο κ. Α. Αγαπητός διαφώνησε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί 
όπως ανάφερε με την απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο δυσκολεύει μια ομάδα 
ανθρώπων που ήδη δυσκολεύονται από την ίδια τη ζωή. Πρόκειται για πολύ 
σημαντικό θέμα, πρόσθεσε, και κακώς το Δημοτικό Συμβούλιο παρεκκλίνει από τις 
πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού για εξυπηρέτηση ενός επιχειρηματία. 
 

 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημερ. 3/2/2011 
κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 
 
 

497.35 [1.02.04] – Λειτουργία Γηπέδων Φούτσαλ    
 

(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
ημερ. 3/2/2011 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και 
αποφάσισε: 
 

(α) να αναθέσει στην εταιρία Excelo Ltd την συντήρηση των γηπέδων φούτσαλ 
έναντι του ποσού των €200,00 για κάθε φορά που θα γίνεται συντήρηση και 
θα περιλαμβάνει κτένισμα των γηπέδων, τυχόν κολλήματα στο γρασίδι 
καθώς και προσθήκη άμμου, όπου χρειάζεται 
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(β) να εγκρίνει την τοποθέτηση κατάλληλων ερμαρακιών (lockers) στα 

υφιστάμενα αποχωρητήρια – αποδυτήρια για εξυπηρέτηση των αναγκών 
των αθλουμένων 

 
(γ) να εγκρίνει την αγορά μετακινούμενων πάγκων αναπληρωματικών. 

 
 

497.36 [1.02.04.01] – Αιτήσεις για χρήση των γηπέδων φούτσαλ    
 

(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
ημερ. 3/2/2011 είναι σχετική). 
 
Για την παραχώρηση των πιο πάνω γηπέδων υποβλήθηκαν αιτήσεις ως 
ακολούθως: 
 

(α) από την ΣΠΕ Στροβόλου για διεξαγωγή τουρνουά φιλίας 
 

(β) από την Aspis Sports & Leisure Club για ετήσια ενοικίαση δύο γηπέδων για 
προπονήσεις 

 
(γ) από Arsenal Schools για ενοικίαση των γηπέδων σε καθημερινή ετήσια 

βάση συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού & Νεολαίας και 
αποφάσισε να εγκρίνει την αίτηση της ΣΠΕ Στροβόλου και να απορρίψει τις αιτήσεις 
της Aspis Sports & Leisure Club και Arsenal Schools. 
 
 

497.37 [1.1.06] – Ανάθεση εργασίας για την ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων και 
όρων για τη ζήτηση προσφορών για εκτέλεση των έργων αναβάθμισης του 
Αθλητικού Κέντρου    

 
(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
ημερ. 3/2/2011 είναι σχετική). 
 
Η αναβάθμιση του Αθλητικού Κέντρου θα περιλαμβάνει τις πιο κάτω εργασίες: 
 
- ανέγερση καφετέριας, αποδυτηρίων και δωματίου πρώτων βοηθειών η δαπάνη 

των οποίων αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των €70.000,00 
 

- κατασκευή δύο πρόσθετων γηπέδων αντισφαίρισης η δαπάνη των οποίων 
αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των €175.000,00. 

 
 Στο πλαίσιο διερεύνησης της δυνατότητας ανάληψης των αρχιτεκτονικών εργασιών 

από το Γραφείο του κ. Α. Βαφεάδη, ως συνέχεια του έργου κατασκευής των 
γηπέδων φούτσαλ, ο κ. Α. Βαφεάδης δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να αναλάβει τις 
εργασίες αυτές έναντι της ίδιας αμοιβής που είχε λάβει για το προηγούμενο έργο ή 
και οποιασδήποτε άλλης αμοιβής που ήθελε αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο ή 
ακόμα και χωρίς αμοιβή. 
 
Η προηγούμενη αμοιβή του γραφείου του κ. Α. Βαφεάδη ήταν ως ακολούθως: 
 

(α) 4.75% που αφορούσε υπηρεσίες μέχρι την ετοιμασία των εγγράφων 
προσφορών (κατασκευαστικά σχέδια και όροι προσφορών) 
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(β) 1.75% που αφορούσε υπηρεσίες για αξιολόγηση προσφορών και επίβλεψη 

του έργου πάνω στην εκτιμημένη αξία του έργου. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει τις εργασίες για την ετοιμασία κατασκευής 
σχεδίων και όρων για τη ζήτηση προσφορών για την εκτέλεση των έργων 
αναβάθμισης του Αθλητικού Κέντρου στο γραφείο του κ. Α. Βαφεάδη με την ίδια 
αμοιβή όπως φαίνεται πιο πάνω. 
 
 

497.38 [13.7.01] – Καταστροφή αχρήστων μηχανημάτων και εξοπλισμού    
 

Τα πιο κάτω μηχανήματα / εξοπλισμός έχουν επιθεωρηθεί και έχει διαπιστωθεί ότι είναι άχρηστα. 
 

- Χειροκίνητο τρακτέρ (Μ075) - €1.537,74 
- Μηχανή γρασιδιού (Μ339) - €1.240,45 
- Control Unit (HPZ129) - €1.057,50 
 

Το Συμβούλιο αποφάσισε με βάση τους Κανονισμούς Αποθηκών να εγκρίνει την καταστροφή 
τους. 
 
 
497.39 [12.02.011/4] – Έξοδα επίδοσης κλήσεων    
 
(Η παρ. 419.19 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 12/9/06 είναι 
σχετική). 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 419.19/12.9.06 απόφαση του καθόρισε την πολιτική η 
οποία ρυθμίζει μεταξύ άλλων και το θέμα της ανάληψης των εξόδων επίδοσης κλήσεων. Με βάση 
την πολιτική αυτή ο Δήμος θα κατακρατεί ποσοστό ύψους 10% από το ποσό των δικηγορικών 
εξόδων επίδοσης κλήσεων και άλλων εξόδων. Το ποσό αυτό δεν θα υπερβαίνει τις £10,00. 
 
Η επίδοση των κλήσεων μέχρι τώρα γίνεται από την Εταιρεία Andeco Marine Services Ltd, η 
σύμβαση της οποίας έληξε στις 31/12/2010. 
 
Οι νέες τιμές που προτείνει η εν λόγω εταιρεία για ανανέωση του σχετικού συμβολαίου είναι οι 
ακόλουθες: 
 
     Υφιστάμενη Τιμή   Νέα Τιμή  
Για Δημαρχούμενες περιοχές: €3,37 + ΦΠΑ    €4,10 + ΦΠΑ 
Μη Δημαρχούμενες περιοχές: €4,27 + ΦΠΑ    €5,05 + ΦΠΑ 
 
Η αύξηση στις προτεινόμενες τιμές είναι σημαντική (20% περίπου) πέραν από το γεγονός ότι 
παρουσιάζονται προβλήματα στη συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία και στην αποτελεσματική 
εκτέλεση της εργασίας της επίδοσης των κλήσεων από μέρους της. 
 
Για τον λόγο αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε να μην προχωρήσει στην ανανέωση της συνεργασίας 
με την πιο πάνω εταιρεία και να αναθέσει στους δικηγόρους που τους ανατίθενται δικαστηριακές 
υποθέσεις την ευθύνη επίδοσης των κλήσεων με ιδιώτες επιδότες που συνεργάζονται μαζί τους. 
 
Το κόστος επίδοσης της κάθε κλήσης από ιδιώτες επιδότες που ανέρχεται γύρω στα €10,00 θα 
καλύπτεται από τους ίδιους τους δικηγόρους και σε αντιστάθμισμα τούτου ο Δήμος δεν θα 
αποκόπτει ποσό που αντιστοιχεί στο 10% επί των επιδικασθέντων εξόδων, τακτική που ίσχυε 
μέχρι τώρα. 
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Σε περίπτωση που δεν θα καθίσταται δυνατή η επίδοση των κλήσεων για διάφορους λόγους, να 
καταβάλλονται στους δικηγόρους τα έξοδα που αφορούν την καταχώρηση της υπόθεσης όπως 
αυτά καθορίζονται από το Δικαστήριο. 
 
 
497.40 [16.2.5] – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Διαδημοτικής Εταιρείας Ποδηλάτων Λευκωσίας    
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να ορίσει τον Δημοτικό Γραμματέα ως εκπρόσωπο του Δήμου στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Εταιρείας Ποδηλάτων Λευκωσίας. 
 
 
497.41 [9.4.02/7] – Αιτήσεις για ανανέωση αδειών ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων    

 
Ο πιο κάτω πίνακας περιλαμβάνει αιτήσεις για ανανέωση αδειών ανάρτησης διαφημιστικών 
πινακίδων, οι οποίες εξετάστηκαν και συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. 
 
 

Α/Α ΑΡ.ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΡ. ΤΕΜ-Φ/ΣΧ-
ΤΜΗΜΑ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

1.  ΔΠ17/2007 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 30/13E1/7/1769 Σπ.Κυπριανού 

2.  ΔΠ15/1996 NCR CYPRUS LTD 21/63W1/N/2217 Λεωφ. Λεμεσού 

3.  ΔΠ598/2000 ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟ ΜΑΪΣΤΡΑΛΙΚΟ 30/5E1/H/682 Τσερίου 

4.  ΔΠ21/2006 ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ 30/7W2/K/1169 Δρόμος Λεμεσού 

5.  ΔΠ51/2006 ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΠΛ.ΠΑΥΛΗΜΠΕΗΣ 30/6E2/K/304  Σπ.Κυπριανού 

6.  ΔΠ41/2003 TEMCO PANEL ADVERT. LTD 30/15W1/K/1300 Παλαιός δρόμος Λεμεσού 

7.  ΔΠ19/2006 TEMCO PANEL ADVERT. LTD 30/14W1/H/2318  Σπ.Κυπριανού 

8.  ΔΠ81/2003 TEMCO PANEL ADVERT. LTD 30/15W1/Κ/2226 Δρόμος Λατσιών 

9.  ΔΠ68/2003 TEMCO PANEL ADVERT. LTD 30/6E2/K/2021 Σπ.Κυπριανού-Λεωφ. 
Λεμεσού 

10.  ΔΠ52/2003 TEMCO PANEL ADVERT. LTD 30/14W1/H/2319  Σπ.Κυπριανού 

11.  ΔΠ69/2003 TEMCO PANEL ADVERT. LTD 30/13E1/H/2275  Σπ.Κυπριανού 

12.  ΔΠ70/2003 TEMCO PANEL ADVERT. LTD 30/13E1/H/2275  Σπ.Κυπριανού 

13.  ΔΠ35/2005 ADBOARD MEDIA LTD 21/62E2/K/909 Λεωφ. Αθαλάσσας 

14.  ΔΠ13/1999 ADBOARD MEDIA LTD 30/14W1/H/2745  Σπ.Κυπριανού 

15.  ΔΠ4/2006 ADBOARD MEDIA LTD 21/62W1/J/2914 Λεωφ. Αθαλάσσας 

16.  ΔΠ3/2006 ADBOARD MEDIA LTD 30/5W1/G/1788 Λεωφ. Στροβόλου 

17.  ΔΠ24/2000 ADBOARD MEDIA LTD 30/6W2/H/3110  Σπ.Κυπριανού 

18.  ΔΠ9/2001 ADBOARD MEDIA LTD 21/62E2/K/2602 Ιωσήφ Χ’ Ιωσήφ 

19.  ΔΠ44/2007 ADBOARD MEDIA LTD 21/61W1/E/235 Αρχαγγέλου 

20.  ΔΠ36/2005 ADBOARD MEDIA LTD 21/62E2/K/910 Αντρέα Αβρααμίδη 

21.  ΔΠ77/2001 ADBOARD MEDIA LTD 21/61W1/E/235 Αρχαγγέλου 

22.  ΔΠ15/2004 ADBOARD MEDIA LTD 21/61W1/F/1527 Λεωφ. Λευκοθέου 

23.  ΔΠ30/2002 ADBOARD MEDIA LTD 30/6W2/H/2186  Σπ.Κυπριανού 
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24.  ΔΠ29/2002 ADBOARD MEDIA LTD 30/6W2/H/2186  Σπ.Κυπριανού 

25.  ΔΠ2/2005 ADBOARD MEDIA LTD 21/61E2/F/59 Ελαιώνων 

26.  ΔΠ15/1999 ADBOARD MEDIA LTD 30/6W1/J/2238 Ιωσήφ Χ’ Ιωσήφ 

27.  ΔΠ39/2003 ADBOARD MEDIA LTD 30/6W1/J/2238 Ιωσήφ Χ’ Ιωσήφ 

28.  ΔΠ1/1999 ADBOARD MEDIA LTD 30/5W2/G/1675  Σπ.Κυπριανού 

29.  ΔΠ36/2002 ADBOARD MEDIA LTD 21/62E2/K/2572 Λεωφ. Αθαλάσσας 

30.  ΔΠ9/1999 ADBOARD MEDIA LTD 21/62E1/K/2084 Ακροπόλεως 

31.  ΔΠ34/2000 ADBOARD MEDIA LTD 21/62E2/K/2194 Λεωφ. Αθαλάσσας 

32.  ΔΠ14/1999 ADBOARD MEDIA LTD 30/14W1/H/2745  Σπ.Κυπριανού 

33.  ΔΠ10/1999 ADBOARD MEDIA LTD 21/62E2/K/2089 Λεωφ. Αθαλάσσας 

34.  ΔΠ29/2001 ADBOARD MEDIA LTD 21/53E2/D/31 Βυζαντίου 

35.  ΔΠ53/2001 ADBOARD MEDIA LTD 21/63W2/K/723 Αθαλας.-Ζαννέττου 

36.  ΔΠ105/2002 ADBOARD MEDIA LTD 30/6W2/J/2806 Ιωσήφ Χ’ Ιωσήφ 

37.  ΔΠ132/2002 ADBOARD MEDIA LTD 21/63W1/N/1590 Αρμενίας 

38.  ΔΠ35/2005 ADBOARD MEDIA LTD 21/62E2/K/909 Αντρ.Αβρααμ.-Aθαλάσσης 

39.  ΔΠ138/2001 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 21/61V/C/563 Λεωφ. Στροβόλου 

40.  ΔΠ5/2008 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 21/54E2/N/1463 Στασίνου-Ευτέρπης 

41.  ΔΠ13/2007 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 21/61E1/5/201 Μακεδονιτίσσης 

42.  ΔΠ139/2001 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 21/61V/C/563 Λεωφ. Στροβόλου 

43.  ΔΠ45/2006 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 30/13E1/H/2281  Σπ.Κυπριανού 

44.  ΔΠ56/2004 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 21/61E2/G/1128 Λεωφ. Στροβόλου 

45.  ΔΠ44/2006 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 30/13E1/H/2281  Σπ.Κυπριανού 

46.  ΔΠ47/2003 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 30/6W2/L/278 Ιωσήφ Χ’ Ιωσήφ-Σπ.Κυπρ. 

47.  ΔΠ37/2007 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 21/61E1/5/23 Ελαιώνων 

48.  ΔΠ42/2004 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 21/61W1/F/1558 Μακεδονιτίσσης 

49.  ΔΠ40/2004 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 30/6E2/L/8  Σπ.Κυπριανού 

50.  ΔΠ38/2004 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 30/6E2/L/300  Σπ.Κυπριανού 

51.  ΔΠ39/2004 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 30/6E2/L/299  Σπ.Κυπριανού 

52.  ΔΠ22/2007 SUPER BOARD ADV. LTD 21/62E2/K/2588 Ιωσήφ Χ’ Ιωσήφ 

53.  ΔΠ25/2007 SUPER BOARD ADV. LTD 21/62E2/K/2561 Λεωφ. Αθαλάσσας 

54.  ΔΠ23/2007 SUPER BOARD ADV. LTD 21/62E2/K/2587 Ιωσήφ Χ’ Ιωσήφ 

55.  ΔΠ11/2007 SUPER BOARD ADV. LTD 30/6W2/J/1900 Ναζωραίου 

56.  ΔΠ10/2007 SUPER BOARD ADV. LTD 21/62E2/K/2619 Αντρέα Αβρααμίδη 

57.  ΔΠ45/2002 MEGA PRINT COLOURS 21/62E1/J/2328 Ακροπόλεως 

58.  ΔΠ20/2001 MEGA PRINT COLOURS 30/13E1/H/2277  Σπ.Κυπριανού 

59.  ΔΠ27/2003 MEGA PRINT COLOURS 21/61E1/F/79 Μακεδονιτίσσης 
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60.  ΔΠ26/2003 MEGA PRINT COLOURS 30/5W2/G/3669 Λεωφ. Στροβόλου 

61.  ΔΠ25/2003 MEGA PRINT COLOURS 30/5W2/G/3669 Λεωφ. Στροβόλου 

62.  ΔΠ23/2003 MEGA PRINT COLOURS 21/61W1/E/783 Αρχαγγέλου 

63.  ΔΠ24/2003 MEGA PRINT COLOURS 21/61W1/E/783 Αρχαγγέλου 

64.  ΔΠ22/2003 MEGA PRINT COLOURS 21/61W1/F/43 Μακεδονιτίσσης 

65.  ΔΠ48/2002 POLYTROPO ADV. LTD 30/5W2/G/1754  Σπ.Κυπριανού 

66.  ΔΠ46/2004 POLYTROPO ADV. LTD 21/63W2/K/230 Λεωφ. Αθαλάσσας 

67.  ΔΠ12/2005 POLYTROPO ADV. LTD 21/62E2/J/2968 Ιωσήφ Χ’ Ιωσήφ 

68.  ΔΠ54/2004 POLYTROPO ADV. LTD 21/62E2/J/2968 Ιωσήφ Χ’ Ιωσήφ 

69.  ΔΠ45/2004 POLYTROPO ADV. LTD 21/63W2/K/230 Λεωφ. Αθαλάσσας 

70.  ΔΠ48/2004 POLYTROPO ADV. LTD 21/62E2/J/2852 Ιωσήφ Χ’ Ιωσήφ-
Περικλέους 

71.  ΔΠ47/2004 POLYTROPO ADV. LTD 21/62E2/J/2852 Ιωσήφ Χ’ Ιωσήφ-
Περικλέους 

72.  ΔΠ51/2005 POLYTROPO ADV. LTD 30/5E1/G/1712 Λεωφ. Στροβόλου 

73.  ΔΠ69/2002 POLYTROPO ADV. LTD 21/62E1/N/1576 Αρμενίας-Στασίνου 

74.  ΔΠ31/1999 POLYTROPO ADV. LTD 21/61W2/E/891 Αρχαγγέλου-Λευκοθέου 

75.  ΔΠ33/2001 POLYTROPO ADV. LTD 30/5W2/G/1754  Σπ.Κυπριανού 

76.  ΔΠ83/2004 POLYTROPO ADV. LTD 21/61.62/B/402 Αλεξανδρουπόλεως 

77.  ΔΠ55/2006 POLYTROPO ADV. LTD 21/61,62V/A/480 Σταδίου 

78.  ΔΠ21/2004 D.R.S. HOLDING LTD 30/6W2/L/440 Δημήτρη Βικέλλα 

79.  ΔΠ11/2003 D.R.S. HOLDING LTD 30/6W2/L/440 Δημήτρη Βικέλλα 

80.  ΔΠ117/2002 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΡΕΣΤΗ ΛΤΔ 30/5E1/G/1040 Λεωφ. Στροβόλου 

81.  ΔΠ24/2005 TORONTO PIZZA 30/6W1/J/2787 Σταυρού 

 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 9 του Περί Εκθέσεων Διαφημίσεων 
(Έλεγχος) Νόμου Κεφ. 50, τους Δημοτικούς Κανονισμούς του 2000 και τον Περί Οδικής Ασφάλειας 
(Τροποποιητικό) Νόμο του 2003, Ν50(Ι)/2003, αποφάσισε να εγκρίνει όλες τις αιτήσεις για 
ανανέωση των σχετικών αδειών για ένα χρόνο. 
 
 
497.42 [9.4.02/7] – Αιτήσεις για έκδοση άδειας για ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων    
 
Ο πιο κάτω πίνακας περιλαμβάνει αιτήσεις για έκδοση άδειας για ανάρτηση διαφημιστικών 
πινακίδων, οι οποίες εξετάστηκαν και συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. 
 

Α/Α ΑΡ. 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΡ. ΤΕΜ-Φ/ΣΧ-

ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

1 ΔΠ17/2010 PHIL-o-MEDIA LTD 30/15W1/K/2244 Παλαιός δρ. Λεμεσού 
2 ΔΠ16/2010 N.T.M. CITY OPTICAL CARE LTD 21/53E2/E/525 Αρχαγγέλου 
3 ΔΠ30/2010 C.ATALIOTIS NICHE ADV. LTD 21/63W1/13/2332 Λεωφ. Λεμεσού 
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Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις πρόνοιες του Περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικού) 
Νόμου του 2003, 50(Ι)/2003, το Κεφ. 50, τους Δημοτικούς Κανονισμούς του 2000, καθώς και τις 
απόψεις του Αστυνομικού Διευθυντή Λευκωσίας και του Επαρχιακού Μηχανικού του Τμήματος 
Δημοσίων Έργων (για τις πινακίδες που προτείνονται σε δρόμους που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά του) αποφάσισε να εγκρίνει όλες τις αιτήσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα. 
 
 
497.43 [9.4.02/7 – ΔΠ12/2010] – Αίτηση της εταιρείας Ad Board Media Ltd για ανάρτηση 

διαφημιστικής πινακίδας    
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε την επαναφορά της αίτησης στην προσεχή του συνεδρία. 
 
 
497.44 [9.4.02/7 – ΔΠ76/2003] – Megaprint Colours By Rolandos Ltd    
 
Με την αίτηση ζητείται η έκδοση άδειας για μετατροπή των διαστάσεων υφιστάμενης εγκριμένης 
πινακίδας από 3 x 4 μέτρα σε 3 x 8 μέτρα. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι η αίτηση πληροί τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας 
αποφάσισε να εγκρίνει την έκδοση της αιτούμενης άδειας. 

 
 

Θέματα αρμοδιότητας Διαχειριστικής Επιτροπής 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 21/2/2011 κοινοποιήθηκαν στο 
Συμβούλιο. 
 

 
497.45 [13.9.02] – Αίτημα για αύξηση επιδόματος υπαλλήλων για έλεγχο και 

είσπραξη τέλους θεάματος από εκδηλώσεις στην περιοχή Στροβόλου    
 

(Η παρ. 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 
21/2/2011 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι από το έτος 2003 το πιο πάνω επίδομα δεν 
έχει αναθεωρηθεί, υιοθέτησε  εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
αποφάσισε να εγκρίνει την αύξηση του από €31,00 σε €50,00 ανά εκδήλωση. 

 
 
497.46 [15.30.01.03] – Αίτημα του κ. Ν. Σωτηρίου για διαγραφή εξώδικης καταγγελίας 

με αρ. 08-001054 
 

(Η παρ. 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 
21/2/2011 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι πρόκειται για ανάπηρο άτομο υιοθέτησε 
εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να εγκρίνει τη διαγραφή της 
πιο πάνω εξώδικης καταγγελίας. 

 
 
497.47 [4.3.3.106] – Αίτημα Ιδρύματος Οδικής Ασφάλειας «Γιώργος Μαυρίκιος» για 

ονοματοδότηση πάρκου παρά την οδό Πατριάρχη Γρηγορίου    
 

(Η παρ. 10 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερ. 
21/2/2011 είναι σχετική). 
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Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
εγκρίνει την ονοματοδότηση του πάρκου παρά την οδό Πατριάρχη Γρηγορίου σε 
πάρκο Οδικής Ασφάλειας - Γιώργου Μαυρίκιου. 
 
Περαιτέρω αποφάσισε όπως σε ορισμένα σημεία του πάρκου τοποθετηθούν μικρές 
πινακίδες με παροτρύνσεις για την οδική ασφάλεια. 
 

 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας 
 
497.48 Τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας 

ημερομηνίας 16/12/2010 κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο για ενημέρωση. 
 
 

Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 27/1/2011 κοινοποιήθηκαν 
στο Συμβούλιο. 
 

 
497.49 [8.2.2.03] – Μέτρα Κυκλοφοριακής Ύφεσης στην οδό Πατριάρχη Γρηγορίου    
 

(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 
27/1/2011 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε 
να εγκρίνει την μετατροπή του υφιστάμενου κυρτώματος οδοστρώματος μπροστά 
από την είσοδο του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Βασιλείου σε υπερυψωμένη διάβαση 
πεζών. 

 
 
497.50 [16.5.03.3] – Διάλεξη για την ασφαλή χρήση του αυτοκινήτου    
 

(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 
27/1/2011 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο μελέτησε πρόταση του κ. Α.Π. Λογγίνου Συμβούλου του Δήμου για 
μηχανολογικά θέματα για διοργάνωση διάλεξης με θέμα την ασφαλή χρήση του 
αυτοκινήτου και αφού έλαβε υπόψη ότι το περιεχόμενο της συγκεκριμένης διάλεξης 
δεν προσφέρεται για το ευρύ κοινό αποφάσισε να την απορρίψει. 
 
Αποφάσισε ωστόσο όπως η εν λόγω διάλεξη πραγματοποιηθεί σε ομάδες του 
προσωπικού που έχουν σχέση με το αντικείμενο. 
 

 
497.51 [16.3.01.6] – Υπερύψωση διαβάσεων πεζών τύπου zebra στην οδό 

Κωνσταντινουπόλεως    
 

(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 
27/1/2011 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε 
να εγκρίνει την αναβάθμιση των δύο υφιστάμενων διαβάσεων πεζών στην οδό 
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Κωνσταντινουπόλεως σε υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών τύπου zebra σε 
κύρτωμα. 
 
 

497.52 [16.5.16/2] – Προβλήματα Στάθμευσης στο Στρόβολο    
 

(Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 
27/1/2011 είναι σχετική). 
 
Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη, σημείωμα της Υπηρεσίας 
σχετικά με τα προβλήματα στάθμευσης που παρουσιάζονται στη δημοτική περιοχή 
Στροβόλου. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα στην Επιτροπή Οδικής 
Ασφάλειας για την ετοιμασία συγκεκριμένων εισηγήσεων επί του θέματος και 
ακολούθως να επανέλθει ενώπιον του. 
 
 

497.53 [20.01.013.363] – Αίτημα για χάραξη κίτρινης γραμμής στην οδό Ελλάδος    
 

(Η παρ. 7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 
27/1/2011 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι το αίτημα δεν είναι δικαιολογημένο υιοθέτησε 
εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να το απορρίψει. 
 
 

497.54 [20.1.013.403] – Αίτημα για μονοδρόμηση της οδού Μαραθώνος    
 

(Η παρ. 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 
27/1/2011 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι το αίτημα δεν είναι δικαιολογημένο, υιοθέτησε 
εισήγηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και αποφάσισε να το απορρίψει. 
 
 

497.55 [20.01.013.405] – Αίτημα για μονοδρομήσεις στην περιοχή παρά το Κρατικό 
Χημείο και το Υπουργείο Παιδείας    

 
(Η παρ. 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας ημερ. 
27/1/2011 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε σχετική παράκληση της κ. Χ. Παπαγεωργίου και 
αποφάσισε όπως το θέμα απασχολήσει εκ νέου την Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. 
 
 

497.56 [2.1.02.7.4/9] – Έργο βελτίωσης αριθμού δρόμων στην περιοχή «Παρισσινός», 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του Νόμου Κεφ 96    
 

Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη η έκθεση προόδου με αρ. 6 σχετικά με το 
πιο πάνω έργο, για ενημέρωση. 
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497.57 [14.3.18] – Διεκδίκηση τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2017 από το Δήμο 
Λευκωσίας    

 
Ο Δήμος Λευκωσίας προτίθεται να υποβάλει πρόταση για συμμετοχή στο διαγωνισμό για 
διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το 2017. 
 
Ως εκ τούτου έχει προσκαλέσει όλους τους Δήμους της μείζονος Λευκωσίας, Ιδαλίου και Λάρνακας 
να συμμετάσχουν και να συμπαραταχθούν ως εταίροι στην προσπάθεια του αυτή. 
 
Η συμβολή των Δήμων της Μείζονος Λευκωσίας στο παρόν στάδιο της ετοιμασίας και υποβολής 
της πρότασης δε θα είναι οικονομικής αλλά τεχνικής φύσεως και θα συνίσταται κατά βάση στην 
παροχή πληροφοριών και στοιχείων και τη συνεργασία των υπηρεσιών εκάστου Δήμου με σκοπό 
τη σύνταξη μιας άρτιας και επιτυχούς πρότασης. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να ανταποκριθεί θετικά στην πρόσκληση. 
 
 
 
 
 
 
Δήμαρχος 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεκτή  

της Δημοκρατίας 
 
 
ΚΠ’’Γ/ΑΑ 



22 
________________________________________________________________________________ 

Πρακτικά 497ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 16/3/2011 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2011 
 

 
Α/Α Όνομα προσώπου που 

υποβάλλει την πρόταση 
(Φυσικού ή Νομικού) 

Είδος και Τίτλος της Εκδήλωσης Πιθανός Χώρος και 
Χρόνος 
Πραγματοποίησης 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

1.  Μαρίνος Κλεάνθους  Διάλεξη σε θέματα Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας – Ενημέρωση και 
διαφώτιση, προστασία της 
προσωπικής δημιουργίας 
 
 
 
 

Χώρος Υποδοχής 
Δημοτικού 
Μεγάρου  
 
Φεβρουάριος 2011 

Αμοιβές:  €0,00 
 
Συνολικό κόστος: €700,00 
Περιλαμβάνει: 
1. Φωτογραφική κάλυψη 
2. Οπτικογράφηση  
3. Προβολή (εκτυπωτικά) 
4. Άνθη  
κώδικας:  80716 

2.  Διάλεξη για την Ασφαλή Πλοήγηση 
στο Διαδίκτυο σε συνεργασία με 
την Αστυνομία Κύπρου 

Χώρος Υποδοχής 
Δημοτικού 
Μεγάρου  

Αμοιβές: 0,00 
 
Συνολικό κόστος: €700  
Περιλαμβάνει: 
1. Φωτογραφική κάλυψη 
2. Οπτικογράφηση  
3. Προβολή  
4. Άνθη 
κώδικας: 80716  

3  Καίτη Οικονομίδου 
Η κ. Οικονομίδου έχει 
υποβάλει διάφορες 
προτάσεις. Η πρόταση που 
έχει εγκριθεί 
διαφοροποιείται από την 
αρχική πρόταση της ίδιας. 
 

Η Επιτροπή αποφάσισε να γίνει 
πρόταση στην Καίτη Οικονομίδου 
και Μαρία Λουκαΐδου για να 
συμμετάσχουν σε μία εκ των δύο 
Ποιητικών βραδιών για ερμηνεία  
τραγουδιών με φωνή και πιάνο.  

Πάρκο Αγίου 
Δημητρίου  

Αναμένεται να δοθεί οικονομική πρόταση από 
τις κκ. Καίτη Οικονομίδου και Μαρία Λουκαΐδου.  
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4 Κύπρος Χαριλάου Συναυλία με τίτλο «Αναδρομή στο 
καλό λαϊκό Τραγούδι» 
Τραγουδούν επίσης ο Σάββας 
Χρυσάνθου και η Ρούλα Τυρίμου 
και συνοδεύει 5μελής ορχήστρα.   
Ένταξη στις θερινές συναυλίες του 
Δήμου   

Πάρκο Τάκη 
Ζεμπύλα 

Αμοιβές: €4,000 
 
Συνολικό κόστος: €6.600  
Περιλαμβάνει: 
1. Αμοιβές: €4.000 
2. Ηχητική και φωτιστική κάλυψη: €1.400 
3. Φωτογραφική κάλυψη 
4. Οπτικογράφηση  
5. Προβολή  
6. Άνθη, έξοδα φιλοξενίας 
(Πιθανή ενοικίαση εξέδρας) 
κώδικας: 80716 

5. Σχολή Χορού Latin  45-λεπτο Latin – Tropical Show, με 
χορούς Samba, Rumba, Salsa κ.α. 6 
χορευτές – 3 ζευγάρια 
Συμμετοχή στην εκδήλωση για την 
Τσικνοπέμπτη 

Δημοτικό Μέγαρο  
 
 

Αμοιβές: €600 
 
 

6.  Πολιτιστικός Όμιλος 
«Μουσικόραμα» - Αντώνης 
Κοΐζας  

Συμμετοχή μουσικού σχήματος 
στην εκδήλωση για την 
Τσικνοπέμπτη  

Δημοτικό Μέγαρο  Αμοιβές: €1.000 

7.  Μιχάλης Χατζημιχαήλ – 
μουσικό σχήμα «Ανατολική 
Μεσόγειος» 

Συναυλία με τίτλο «Ο Έρωτας μέσα 
από το Δημοτικό τραγούδι», με 
παραδοσιακά ελληνικά και 
κυπριακά τραγούδια 

Πάρκο Αγίου 
Δημητρίου  

Αμοιβές: €3.000 
Συνολικό κόστος: €5.100 
Περιλαμβάνει: 
1. Αμοιβές: €3.000 
2. Ηχητική και φωτιστική κάλυψη 
3. Φωτογραφική κάλυψη 
4. Οπτικογράφηση  
5. Προβολή  
6. Άνθη, έξοδα φιλοξενίας 
(Πιθανή ενοικίαση εξέδρας) 
κώδικας: 80716 

8. Νίκος Κοιλιαρής και 
Ευαγόρας Καραγιώργης  - 
Υπεύθυνοι Επαρχιακής 

Συμμετοχή της Επαρχιακής 
Ορχήστρας Σχολείων Λευκωσίας σε 
εκδηλώσεις του Δήμου (δωρεάν)  

 Αμοιβές: 0,00 
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Ορχήστρας Σχολείων 
Λευκωσίας 

Οι εκδηλώσεις θα αποφασιστούν 
σε προσεχή συνεδρία της 
Επιτροπής.  

9.  Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Καταναλωτή 
 

Ημερίδα με θέμα «Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου -  
Ένα χρήσιμο εργαλείο για τους 
καταναλωτές» 
Αίτημα για συνδιοργάνωση με την 
παραχώρηση χώρου 

Δημοτικό Μέγαρο 
ή Σπηλιές Πάρκου 
Ακροπόλεως  

Δωρεάν παραχώρηση του χώρου υποδοχής του 
Δημοτικού Μεγάρου ή των Σπηλιών του 
Πάρκου Ακροπόλεως.  

10.  Μουσικό Σχήμα Αγιάς 
Σοφιάς 

Συμμετοχή του μουσικού 
Σχήματος στην εορταστική 
εκδήλωση τη Δευτέρα του Πάσχα 
στο προαύλιο του Ιερού Ναού της 
του Θεού Σοφίας  

Ιερός Ναός της του 
Θεού Σοφίας 

Αμοιβές: €2.000 

 
 
 
 
 


