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Ππακηικά 508ηρ ζςνεδπίαρ ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος ημεπ 28/12/2011 

 

 
 
Πξαθηηθά 508εο ζπλεδξίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηξνβόινπ πνπ έγηλε ζηα γξαθεία 
ηνπ Γήκνπ ζηηο 28/12/2011 από ηηο 6:30κκ – 8:15 κκ 
 
 
 
Αξ ζπλεδξίαο: 14/2011 
 
 
 
Παξόληεο: 
 
θ.θ    άββαο Ηιηνθψηνπ, Γήκαξρνο, Πξφεδξνο 

ηαχξνο Γεξνιαηζίηεο, Αληηδήκαξρνο 
  
Μαξία Παζράιε  Αλδξέαο Ματκάξεο 
Αλδξνχια Αλησλίνπ   Φξφζσ Γεσξγηάδνπ 
 Βαιεληίλνο Πνιπθάξπνπ ηέιια νπξκειή 
 Κσλζηαληίλνο Κνχθνο  Γεψξγηνο Υξπζάλζνπ     
 Γηψξγνο Αλαζηαζίνπ  ηέιια Απισλίηε    Μέιε   

  Αλδξέαο Κσλζηαληίλνπ  Παληειάθεο Αγθαζηηληψηεο   Γεκνηηθνχ 
Υξίζηνο Σζίγθεο   Παλαγηψηεο Οπζηάο   πκβνπιίνπ  
 Μαξίλνο Αζαλαζηάδεο Mάξηνο Αλδξένπ   
 Μηραήι Ιεξείδεο  σηήξεο Λνπθαΐδεο 
 ηαχξνο ηαπξηλίδεο  Άζσο Αγαπεηφο      

   Αλδξέαο Παπαραξαιάκπνπο 
             
  

           

 

Απόληεο: 
 
θ.θ    

Μελέιανο Κσκνδίθεο   Μέιε 
Γεκήηξεο Σζίγθεο  Γεκνηηθνχ 
Άζσο Παξηζηλφο   πκβνπιίνπ 
Κψζηαο σθξνλίνπ  

 

 

 
  
Παξεπξηζθόκελνο:  θ. Α. Λάκπξνπ, Γεκνηηθφο Γξακκαηέαο 
 
 
 
 
508.1 Δπηθύξσζε Πξαθηηθώλ 
 
Σα πξαθηηθά ηεο 500ήο, 503εο, 504εο, 505εο, 506εο θαη 507εο ζπλεδξίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
εκεξνκελίαο 8/06/2011, 13/09/2011, 27/09/2011, 5/10/2011 θαη 6/10/2011, 31/10/2011 θαη 
8/11/2011 αληίζηνηρα, αλαγλψζηεθαλ, επηθπξψζεθαλ θαη ππνγξάθηεθαλ. 
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Θέκαηα αξκνδηόηεηαο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ 
 
Σα ζεκεηψκαηα ησλ ζπλεδξηψλ ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ εκεξνκελίαο 21/9/2011, 
26/10/2011 θαη 28/11/2011 θνηλνπνηήζεθαλ ζην πκβνχιην. 
 

508.2 [14.3.13 θαη 13.19.02.12] – Λεηηνπξγία λένπ εξγαζηεξίνπ θαηαζθεπήο 
ρεηξνπνίεηνπ εηθαζηηθνύ θνζκήκαηνο 
 
(Η παξ. 1 ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ εκ. 
21/9/2011 είλαη ζρεηηθή) 
 
Σν πκβνχιην πηνζέηεζε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη 
απνθάζηζε φπσο ηα καζήκαηα ηνπ πην πάλσ εξγαζηεξίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 
ηνλ Οθηψβξην κέρξη ηνλ Ινχλην (εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηφδσλ δηαθνπψλ) γηα κηάκηζε 
ψξα ηελ εβδνκάδα.  
 
Σν ηέινο ζπκκεηνρήο νξίζηεθε ζηα €85,00. 
 

 
508.3 [14.3.13] Λεηηνπξγία επηπξόζζεηνπ εξγαζηεξίνπ (θαιιηηερληθώλ 

θαηαζθεπώλ) γηα ηελ θαηαζθεπή Αγγέινπ  

 
(Η παξ. 2 ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ εκ. 
21/9/2011 είλαη ζρεηηθή) 
 
Σν πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ην απμεκέλν θφζηνο γηα θάιπςε ηεο ακνηβήο ηεο 
εθπαηδεχηξηαο θαζψο θαη ηεο αγνξάο ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ, πηνζέηεζε εηζήγεζε 
ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη απνθάζηζε λα κελ εγθξίλεη ηε ιεηηνπξγία 
επηπξφζζεηνπ ηκήκαηνο θαηαζθεπήο Αγγέινπ. 
 
 

508.4 [14.2.01.6] Δθδήισζε Μλήκεο Πνιπηερλείνπ 
 
(Η παξ. 1 ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ εκ. 
26/10/2011 είλαη ζρεηηθή) 
 
Η εθδήισζε γηα ηε κλήκε ηνπ Πνιπηερλείνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 
2011 ζην σκαηείν Παξλαζζφο. 
 
Σν πκβνχιην απνθάζηζε λα δψζεη θαιππηηθή έγθξηζε. 

 
508.5 [14.3.17] Παξάζηαζε Λανγξαθηθνύ Οκίινπ 

 
(Oη παξ. 2 θαη 2 ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηψλ ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ 
Θεκάησλ εκ. 26/10/2011 θαη 28/11/2011 αληίζηνηρα είλαη ζρεηηθέο) 
 
Η παξάζηαζε ηνπ Λανγξαθηθνχ Οκίινπ κε ηίηιν “Έια απφςε ζηνπ Θσκά» 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25/11/2011. 
 
Η δαπάλε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξάζηαζεο αλήιζε ζηηο €5.250,00 φπσο 
θαίλεηαη ζην πην θάησ πίλαθα: 
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Δίδνο δαπάλεο πλνιηθό 
Κόζηνο 

€ 

Ηρεηηθή θάιπςε 800,00 

Άιια έμνδα: βηληενγξάθεζε, θσηνγξάθεζε, άλζε, έμνδα 
πξνβνιήο, έμνδα θηινμελίαο, ελνηθίαζε μχιηλσλ θαξεθιψλ γηα ηα 
ζθεληθά, αγνξά δηάθνξσλ πιηθψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ζθεληθψλ 
(π.ρ. θαλάηεο, πνηήξηα, αλαιψζηκα πιηθά), θ.α.  

2.950,00 

Ακνηβέο 5 κνπζηθψλ, €150 έθαζηνο  750,00 

Δλνηθίαζε κεραλήκαηνο πξνβνιήο  500,00 

Δλνηθίαζε βάζξσλ/ζηήζηκν 250,00 

ύλνιν €5.250,00 

 
Σν πκβνχιην απνθάζηζε λα δψζεη θαιππηηθή έγθξηζε. 

 
508.6 [14.3.17] Λεηηνπξγία Λανγξαθηθνύ Οκίινπ 

 
(Η παξ. 3 ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ εκ. 
26/10/2011 είλαη ζρεηηθή). 
 
εκαληηθφο αξηζκφο κειψλ ηνπ Λανγξαθηθνχ Οκίινπ δελ έρεη θαηαβάιεη ηα ηέιε 
ζπκκεηνρήο γηα ηελ πεξίνδν επηεκβξίνπ 2010 - Ινπλίνπ 2011. Δπίζεο αξθεηά κέιε 
δελ έρνπλ θαηαβάιεη νχηε ηα ηέιε ζπκκεηνρήο γηα ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν 
επηεκβξίνπ 2009 - Ινπλίνπ 2010. 
 
Σν πκβνχιην πηνζέηεζε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη 
απνθάζηζε λα θαιέζεη ηα κέιε ηνπ Οκίινπ λα εμνθιήζνπλ άκεζα ηηο 
θαζπζηεξεκέλεο νθεηιέο ηνπο δηαθνξεηηθά ηα κέιε απηά λα κελ γίλνληαη δεθηά ζην 
κάζεκα. 

 
508.7 [14.2.01.6] Μνπζηθή παξάζηαζε «Musica d’amore» κε Κύξν Παηζαιίδε 

 
(Η παξ. 4 ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ εκ. 
26/10/2011 είλαη ζρεηηθή). 
 
Η κνπζηθή παξάζηαζε “Musica d’ Amore” πξαγκαηνπνηήζεθε  ζην Γεκνηηθφ Θέαηξν 
ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 2011. Η δαπάλε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξάζηαζεο 
αλήιζε ζηηο €27.555,00 φπσο θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα: 
 

Δίδνο Γαπάλεο Κόζηνο 
€ 

πλνιηθέο Ακνηβέο ζπληειεζηψλ  19.500,00 

8 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα  3.300,00 

Έμνδα Γηακνλήο             1.350,00 

Δλνηθίαζε βάζξσλ 
(Σν πνζφ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην ΦΠΑ) 

405,00 

Άιια έμνδα  
Έμνδα πξνβνιήο: εθηππσηηθά, θπιιάδηα, πξνγξάκκαηα, παλφ, 
εηνηκαζία ξαδηνθσληθήο θαη ηειενπηηθήο δηαθήκηζεο 
ελνηθίαζε θαξεθιψλ θαη αλαινγίσλ, κεηαθνξηθά, 
ερνγξάθεζε, θσηνγξάθεζε, βηληενγξάθεζε, έμνδα θηινμελίαο, 
άλζε, ακνηβή ππεχζπλνπ ηακείνπ Γεκνηηθνχ Θεάηξνπ γηα πψιεζε 
εηζηηεξίσλ, θιπ) 

  3.000,00 

ύλνιν  €27.555,00 
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Ο Γήκνο ζα επσκηζηεί, επηπιένλ, ηε δαπάλε  γηα ηελ θαηαβνιή ζην Σκήκα 
Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ, πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 10% ηεο ακνηβήο θαη φισλ ησλ 
εμφδσλ δηακνλήο (δηακνλή, κεηαθίλεζε, αεξνπνξηθά εηζηηήξηα) ησλ ζπληειεζηψλ νη 
νπνίνη δηακέλνπλ θαη εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ. 
 
Σν πκβνχιην απνθάζηζε λα δψζεη θαιππηηθή έγθξηζε. 

 
508.8 [14.2.01.6, 14.2.2, 14.3.16, 14.3.03]  Πξόγξακκα εθδειώζεσλ γηα ηε 

Υξηζηνπγελληάηηθε Πεξίνδν 
 

(Η παξ. 5 ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ εκ. 
26/10/2011 είλαη ζρεηηθή). 
 
ηα πιαίζηα ηεο Υξηζηνπγελληάηηθεο πεξηφδνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο 
εθδειψζεηο: 

 

Α/Α Δθδήισζε  Ηκεξνλελία 

1 Υξηζηνπγελληάηηθε ζπλαπιία πκθσληθήο Μπάληαο 
Γήκνπ ηξνβφινπ – Δπξσπατθνχ Παλεπηζηεκίνπ 
Κχπξνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Υνξσδίαο Νέσλ 
«Δπηινγή».   

1/12/11 

2 Υξηζηνπγελληάηηθε Παηδηθή Δθδήισζε  3/12/11 

3 πλαπιία “A night at the movies” κε ηελ Καηεξίλα 
Μελά 

20/12/11 

4 Παξαζηάζεηο Θεαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ 21/12/11 

 
 

Σν πκβνχιην απνθάζηζε λα δψζεη θαιππηηθή έγθξηζε. 
 
 

508.9 [14.2.2]  Παηδηθή Υξηζηνπγελληάηηθε Δθδήισζε κε ηίηιν «Υξηζηνπγελληάηηθεο 
κεισδίεο» 
 
(Οη παξ. 6 , 1 θαη 3 ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηψλ ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ 
Θεκάησλ εκ. 26/10/2011, 16/11/2011 θαη 28/11/2011 αληίζηνηρα είλαη ζρεηηθέο). 
 
Η παηδηθή Υξηζηνπγελληάηηθε εθδήισζε κε ηίηιν “Υξηζηνπγελληάηηθεο κεισδίεο” 
πξαγκαηνπνηήζεθε  ζην Γεκνηηθφ Θέαηξν ζηηο 3/12/2011. 
 
Η δαπάλε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο αλήιζε ζηηο €12.650,00 φπσο 
θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πην θάησ πίλαθα: 
 

Δίδνο Γαπάλεο Κόζηνο 
€ 

Ακνηβέο ηαχξνπ Κσλζηαληίλνπ θαη νξρήζηξαο ηνπ  4.500,00 

Ηρεηηθή θάιπςε κνπζηθνχ ζρήκαηνο ηαχξνπ Κσλζηαληίλνπ θαη 
φισλ ησλ κνπζηθψλ ζπλφισλ 

1.500,00 

Αγνξά δψξσλ   2.000,00 

Παξάζηαζε Καξαγθηφδε  350,00 

Άιια έμνδα:  
Έμνδα πξνβνιήο (εθηππσηηθά, εηνηκαζία ηειενπηηθήο θαη 
ξαδηνθσληθήο δηαθήκηζεο), ερνγξάθεζε, θσηνγξάθεζε, 
βηληενγξάθεζε, έμνδα θηινμελίαο θιπ) 
Άιιεο Σερληθέο αλάγθεο: ελνηθίαζε αλαινγίσλ, θαξεθιψλ, 
κνπζηθψλ νξγάλσλ  

 3.300,00 
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Παηδηθέο Γξαζηεξηφηεηεο  1.000,00 

ύλνιν  €12.650,00 

 
Σν πκβνχιην απνθάζηζε λα δψζεη θαιππηηθή έγθξηζε. 
 
 

508.10 [14.3.12] Πξόηαζε από ηελ θα Νάζηα Ισάλλνπ γηα αγνξά αξηζκνύ 
αληηηύπσλ ςεθηαθνύ δίζθνπ (DVD) κε ζέκα ηελ Αθξόπνιε Αζελώλ θαη ηελ 
ηζηνξία ηεο 

 
(Η παξ.10 ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ εκ. 
26/10/2011 είλαη ζρεηηθή). 
 
Σν πκβνχιην πηνζέηεζε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη 
απνθάζηζε λα εγθξίλεη ηελ αγνξά ελφο αληηηχπνπ ηνπ ελ ιφγσ δίζθνπ έλαληη ηνπ 
πνζνχ ησλ €100,00. 

 
 

508.11 [14.3.06] Πξόηαζε από ηνλ θ. Viken Σavitian γηα παξνπζίαζε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο Vikexploratorium 
 
(Η παξ. 11 ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ εκ. 
26/10/2011 είλαη ζρεηηθή). 
 
Σν πκβνχιην πηνζέηεζε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη 
απνθάζηζε λα απνξξίςεη ηελ πξφηαζε. 

 
 

508.12 [14.3.03] Πξόηαζε από ηελ θα Άληδεια Ρηδάθε, ζεαηξνιόγν, θνπθινπνηό 
γηα ζπλεξγαζία κε ην Γήκν 

 
(Η παξ. 12 ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ εκ. 
26/10/2011 είλαη ζρεηηθή). 
 
Σν πκβνχιην πηνζέηεζε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη 
απνθάζηζε λα απνξξίςεη ηελ πξφηαζε. 

 
508.13 [17.1.3.2.1]   Αίηεκα Ιεξνύ Νανύ ηεο ηνπ Θενύ νθίαο γηα δσξεάλ 

παξαρώξεζε ηεο αίζνπζαο ηνπ Γεκνηηθνύ Θεάηξνπ  
 
(Η παξ. 2 ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ εκ. 
16/11/2011 είλαη ζρεηηθή). 
 
Σν Γεκνηηθφ Θέαηξν παξαρσξήζεθε δσξεάλ ζηνλ Ιεξφ Ναφ ηεο ηνπ Θενχ νθίαο 
γηα ηηα αλάγθεο ηεο Υξηζηνπγελληάηηθεο εθδήισζεο πνπ έγηλε ζηηο 19/12/2011. 
 
Σν πκβνχιην απνθάζηζε λα δψζεη θαιππηηθή έγθξηζε. 

 
 

508.14 [14.2.01, 14.3.16, 14.2.2] Υνξεγνί Δπηθνηλσλίαο Δθδειώζεσλ 
 
(Η παξ. 3 ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ εκ. 
16/11/2011 είλαη ζρεηηθή) 
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Η Υξηζηνπγελληάηηθε εθδήισζε ηνπ Γήκνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 03/12/2011 κε 
ρνξεγφ επηθνηλσλίαο ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ. Δπίζεο ε ζπλαπιία ηεο 
πκθσληθήο Μπάληαο έγηλε ηελ 1/12/2011 κε ρνξεγφ επηθνηλσλίαο ηελ εθεκεξίδα 
“Υαξαπγή”. 
 
Σν πκβνχιην απνθάζηζε λα δψζεη θαιππηηθή έγθξηζε. 
 
 

508.15 [14.2.12]  Δπηρνξήγεζε Θεαηξηθώλ Παξαζηάζεσλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ 
ηξνβόινπ 

 
(Η παξ. 1 ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ εκ. 
28/11/2011 είλαη ζρεηηθή). 

 
Σν πκβνχιην πηνζέηεζε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη 
απνθάζηζε λα εγθξίλεη ηελ επηρνξήγεζε κηαο θαιιηηερληθήο παξάζηαζεο αλά 
ζρνιείν κε πνζφ χςνπο €500,00 γηα ην έηνο 2012 κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θάζε 
Γπκλάζην/Λχθεην ζα δειψζεη ηελ πξφζεζή ηνπ απηή γξαπηψο ζην Γήκν. Δπίζεο 
ζα γίλεηαη αλαθνξά ζηε ρνξεγία ηνπ Γήκνπ ζηα ζρεηηθά έληππα ηεο παξάζηαζεο 
ηα νπνία λα θνηλνπνηεζνχλ ζην Γήκν. 
 
 

508.16 [14.3.06]   Δπηζηνιή από θ. Υ. Υαξαιάκπνπο κε ζέκα ην παξαδνζηαθό 
“πηζθηαύιη” 

 
(Η παξ. 4 ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ εκ. 
28/11/2011 είλαη ζρεηηθή). 
 
Με επηζηνιή ηνπ εκεξνκελίαο 30/08/2011, ν θ. Υ. Υαξαιάκπνπο πξνηείλεη ζην Γήκν: 
 

α. πκκεηνρή ζε εθδειψζεηο κε θππξηαθφ ρξψκα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην 
Γήκν, είηε επηδεηθλχνληαο ηελ ηέρλε θαηαζθεπήο ηνπ απινχ, είηε εξκελεχνληαο 
παξαδνζηαθέο κεισδίεο. 

 
β. Αγνξά αξηζκνχ “πηζθηαπιηψλ” ζηελ ηηκή ησλ €5 έθαζην. 
 

Σν πκβνχιην πηνζέηεζε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη 
απνθάζηζε λα εγθξίλεη ηελ αγνξά δέθα “πηζθηαπιηψλ” έλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 
ησλ €50. 

 
 

508.17 [14.3.17]   Πξόηαζε ηεο θαο Μαξγαξίηαο Σζηξηγώηε γηα ζπλεξγαζία κε ην 
Γήκν  
 
(Η παξ. 5 ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ εκ. 
28/11/2011 είλαη ζρεηηθή). 
 
Η θα Μ. Σζηξηγψηε πξφηεηλε ζην Γήκν λα αλαιάβεη ηε δηδαζθαιία ειιεληθψλ 
παξαδνζηαθψλ ρνξψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ζεαηξηθφ παηρλίδη. 
 
Σν πκβνχιην πηνζέηεζε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη 
απνθάζηζε λα απνξξίςεη ηελ πξφηαζε. 

 
 



7 

________________________________________________________________________________ 

 
Ππακηικά 508ηρ ζςνεδπίαρ ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος ημεπ 28/12/2011 

 

508.18 [14.2.05]   Δνξηαζκόο ησλ Θενθαλείσλ – Αγηαζκόο ησλ Τδάησλ 
 
(Η παξ. 6 ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ εκ. 
28/11/2011 είλαη ζρεηηθή). 
 
 
Σν πκβνχιην πηνζέηεζε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη 
απνθάζηζε φπσο : 
 

(α) ν ενξηαζκφο ησλ Θενθαλείσλ γίλεη ζηηο 6 Ιαλνπαξίνπ 2012 ζην Πάξθν 
Αθξνπφιεσο 

 
(β)  πξνζθεξζνχλ θεξαζηηθά κεηά ηνλ Αγηαζκφ ησλ Τδάησλ. 

 
 

508.19 [14.3.06]  Αμηνιόγεζε πξνηάζεσλ από θαιιηηερληθνύο θνξείο γηα 
ζπκπεξίιεςε εθδειώζεσλ ζην Πνιηηηζηηθό Πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 
2012 

 
(Η παξ. 7 ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ εκ. 
28/11/2011 είλαη ζρεηηθή). 
 
Σν πκβνχιην πηνζέηεζε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη 
απνθάζηζε λα εγθξίλεη ηηο πξνηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 
επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα “A” ζηα πξαθηηθά γηα ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην 
Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2012. 
 
 

508.20 [ΠΦ 4]  Αίηεκα ηνπ θ Θέκε Βξίθθε, Πξντζηακέλνπ ηνπ Κιάδνπ Γεκόζηαο Τγείαο θαη 
Καζαξηόηεηαο, γηα πξόσξε αθππεξέηεζε 
 

Με επηζηνιή ηνπ εκεξνκελίαο 14 Ννεκβξίνπ 2011 ν θνο Θ. Βξίθθεο, Πξψηνο Τγεηνλνκηθφο 
Δπηζεσξεηήο ππέβαιε αίηεκα γηα πξφσξε αθππεξέηεζε. ηελ επηζηνιή ηνπ δειψλεη φηη ζα εξγαζηεί 
κέρξη ηηο 31/12/2011 θαη δεηά λα ζπληαμηνδνηεζεί απφ 1/1/2012. 

 
Σν πκβνχιην απνθάζηζε λα απνδεθηεί ην αίηεκα.   
 
Ο Γεκνηηθφο Γξακκαηέαο απαληψληαο ζε ζρεηηθφ εξψηεκα πνπ ππνβιήζεθε αλαθνξηθά κε ηελ 
πιήξσζε ηεο ζέζεο πνπ ζα θελσζεί, αλάθεξε φηη κε βάζε ηα εληαία εγθξηκέλα ζρέδηα ππεξεζίαο ε 
ζέζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο (Γεκνηηθφο Τγεηνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο) είλαη ζέζε 
πξψηνπ δηνξηζκνχ κε παλεπηζηεκηαθά πξνζφληα. Σν ίδην πξνβιέπεη θαη ε πξφζθαηε κειέηε ησλ 
εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ εηνηκάζηεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ. Καη επεηδή θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ 
Πξνυπνινγηζκψλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2012 δελ ήηαλ γλσζηή ε πξφζεζε ηνπ θ. Θ.Βξίθθε δελ έρεη 
ηεζεί νπνηαδήπνηε ζρεηηθή πξφλνηα ζηνπο ελ ιφγσ Πξνυπνινγηζκνχο. 

 
Σν πκβνχιην απνθάζηζε φπσο ε πην πάλσ ζέζε πεξηιεθζεί ζηνλ πίλαθα νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ 
Γήκνπ θαη ελεκεξσζεί θαηάιιεια ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηεο ζπδήηεζεο 
πνπ δηεμάγεηαη κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα ηα ζέκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ελεκεξσζεί ην 
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα ηελ απφθαζε απηή ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δεηεζεί λα 
ζπκπεξηιεθζεί ζρεηηθή πξφλνηα ζηνπο Πξνυπνινγηζκνχο ηνπ έηνπο 2012, νη νπνίνη ήδε βξίζθνληαη 
ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. 
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508.21 [16.4.1.1] Ολνκαζία νδνύ ζε Λεσθόξν Νηθάλδξνπ Παπακελά 
 

Σν πκβνχιην απνθάζηζε λα εγθξίλεη ηε ζπκπεξίιεςε ηνπ πην πάλσ νλφκαηνο ζηνλ θαηάινγν 
νλνκαζηψλ νδψλ ηνπ Γήκνπ. 

 
Πεξαηηέξσ απνθάζηζε φπσο ε πην πάλσ νλνκαζία δνζεί ζην δξφκν πνπ νδεγεί πξνο Γέξη κέζσ ηεο 
αλαηνιηθήο εμφδνπ ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφκβνπ παξά ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο. 
 
 

508.22 [7.4.003.286] Αίηεζε Γεώξγηνπ Υαιινπκή θαη άιισλ γηα παξαρώξεζε ηκήκαηνο 
ηνπ Πεδηαίνπ πνηακνύ.  
 

Η αίηεζε αθνξά παξαρψξεζε ηκήκαηνο ηνπ Πεδηαίνπ πνηακνχ ζε αληάιιαγκα θαη αληί ρξεκαηηθήο 
απνδεκίσζεο γηα ηελ απαιινηξίσζε ηκήκαηνο ηνπ ηεκαρίνπ κε αξ. 87 ηνπ Φ/ρ. 21/61Δ2 ηνπ 
Σκήκαηνο 7, ηδηνθηεζία ησλ αηηεηψλ. 

 
Σν πκβνχιην, αθνχ έιαβε ππφςε φηη ε αηηνχκελε θξαηηθή γε απνηειεί κέξνο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ 
ζηάζκεπζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ιεηηνπξγεί θαηά κήθνο ηεο θνίηεο ηνπ Πεδηαίνπ πνηακνχ παξά 
ηηο νδνχο Ηιία Βελέδε θαη Δξερζείνπ, απνθάζηζε λα ζπζηήζεη ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο. 
 
 
508.23 [7.4.03.283] Αίηεζε ηεο εηαηξείαο Γ.Α. Καιιίκαρνο & Τηόο γηα παξαρώξεζε/ 

κεηαθίλεζε πεδόδξνκνπ 
 

Η αίηεζε αθνξά παξαρψξεζε / κεηαθίλεζε ηνπ πεδφδξνκνπ πνπ ζπλνξεχεη κε ηα ηεκάρηα κε αξ. 
1675, 1676, 1691, 1692 Φ/ρ. 21.62W2 ηνπ Σκήκαηνο J, ηδηνθηεζία ηεο πην πάλσ εηαηξείαο ε 
νπνία πξνζθέξεη ισξίδα γεο απφ ηελ ηδηνθηεζία ηεο θαηά κήθνο ηνπ αλαηνιηθνχ ζπλφξνπ ησλ 
ηεκαρίσλ κε αξ. 1691 θαη 1692. 

 
Κάησ απφ ηνλ πεδφδξνκν πνπ πξνηείλεηαη λα κεηαθηλεζεί δηέξρεηαη νρεηφο δηακέηξνπ 90cm κέζσ 
ηνπ νπνίνπ δηνρεηεχνληαη ηα λεξά ηεο βξνρήο απφ ην αξγάθη ζηελ νδφ Παιαηνιφγνπ θαη Παλακά 
θαη θαηαιήγνπλ ζηε Λεσθ. Αζαιάζζαο.   

 
Σν πκβνχιην απνθάζηζε λα ζπζηήζεη ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο / 
πξνυπνζέζεηο: 

 
(α) Ο πθηζηάκελνο νρεηφο θάησ απφ ηνλ πεδφδξνκν ζα κεηαθηλεζεί απφ ην ζεκείν πνπ 

μεθηλά απφ ηε λφηηα πιεπξά ηεο νδνχ Πεξηθιένπο κέρξη ηελ έλσζε ηνπ κε ηνλ νρεηφ 
ηεο νδνχ Παλακά, κε ηηο αλάινγεο πηζαλέο κεηαθηλήζεηο αγσγψλ θαη θαισδίσλ 
άιισλ ππεξεζηψλ. 

 
(β) Γελ ζα επεξεαζηνχλ δηθαηψκαηα ηξίησλ. 
 
 

508.24 [13.25.8/9] Οθεηιόκελν ηέινο ζεάκαηνο Κππξηαθνύ Κέληξνπ Γηεζλνύο Ιλζηηηνύηνπ 
Θεάηξνπ γηα ηελ πεξίνδν 2011 
 

Σν νθεηιφκελν ηέινο ζεάκαηνο ηνπ Κππξηαθνχ Κέληξνπ Γηεζλνχο Ιλζηηηνχηνπ Θεάηξνπ γηα ηηο 
ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζην Ακθηζέαηξν Αξρ. Μαθαξίνπ Γ’ ηελ πεξίνδν απφ 4/7/2011-
27/7/2011 αλέξρεηαη ζε €1.310,70 πιένλ επηβάξπλζε χςνπο 10%. 

 
Σν πκβνχιην απνθάζηζε λα εγθξίλεη ηε δηαγξαθή ηνπ πην πάλσ νθεηιφκελνπ ηέινπο ζεάκαηνο. 
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508.25 [13.7.02]  Απώιεηα ελόο θπζεηήξα θαη δύν ρνξηνθνπηηθώλ κεραλώλ 
 
 

Σν πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα εθζέζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ελψπηνλ ηνπ 
απνθάζηζε λα εγθξίλεη ηε δηαγξαθή ησλ πην θάησ κεραλεκάησλ: 

 
- 1 θπζεηήξαο STIHL κε θψδηθα Μ482 
- 1 ρνξηνθνπηηθή SS400 STIHL κε αξηζκφ 155526793 
- 1 ρνξηνθνπηηθή κε MCULLOCH αξηζκφ 7130125 

 
 

508.26 [13.25.8.1/4] Αηηήζεηο γηα απαιιαγή από ηελ  θαηαβνιή ηέινπο ζεάκαηνο 
 

Σν πκβνχιην κειέηεζε αίηεζε ηνπ πλδέζκνπ «Βαγφλη Αγάπεο» θαη ηνπ Κππξηαθνχ Δξπζξνχ 
ηαπξνχ γηα επηζηξνθή ηνπ θφξνπ ζεάκαηνο γηα ηηο πην θάησ παξαζηάζεηο: 

 

Αηηεηήο Δθδήισζε Ηκεξ.  Φόξνο Θεάκαηνο 
€ 

χλδεζκνο «Βαγφλη Αγάπεο» & Έιελα 
Μαμνχηε 

 
Μνπζηθή Παξάζηαζε 

 
19/11/2011 

 
688,00 

χλδεζκνο «Βαγφλη Αγάπεο» & Έιελα 
Μαμνχηε 

 
Μνπζηθή Παξάζηαζε 

 
20/11/2011 

 
572,00 

 
Κππξηαθφο Δξπζξφο ηαπξφο 

 
Μνπζηθή Παξάζηαζε 

 
17/9/2011 

 
1.621,00 

 
 

Σν πκβνχιην απνθάζηζε λα εγθξίλεη ηελ επηζηξνθή ηνπ θφξνπ ζεάκαηνο αθνχ πξνεγεζεί ε 
αθαίξεζε ησλ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ. 

 
 

508.27 Αίηεκα ηνπ Κππξηαθνύ Κέληξνπ Μειεηώλ  γηα παξάζεζε γεύκαηνο ζε αμησκαηηθνύο 
θαη νπιίηεο ηεο ΔΛΓΤΚ ζηα πιαίζηα εθδξνκηθώλ επηζθέςεσλ πνπ 
πξνγξακκαηίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ηξνβόινπ 
 

Σν πκβνχιην απνθάζηζε ηελ επαλαθνξά ηνπ ζέκαηνο ελψπηνλ ηνπ αθνχ πξνεγνπκέλσο θαζνξηζηεί 
ν αξηζκφο θαη νη εκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ επηζθέςεσλ. 
 
 

508.28 [11.4.01.10] Καιππηηθέο εγθξίζεηο γηα παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο 
 

Σν πκβνχιην απνθάζηζε λα δψζεη θαιππηηθή έγθξηζε γηα: 
 

- Σε δηάζεζε πνζνχ χςνπο €350,00 ζηνλ Αληηθαξθηληθφ χλδεζκν Κχπξνπ ζηα πιαίζηα ηεο 
Υξηζηνπγελληάηηθεο εθδήισζεο κε ηίηιν “Γψζε θσο ζε κηα δσή”. 

 
- Σε δηάζεζε πνζνχ χςνπο €400,00 ζην Μέιαζξν Αγσληζηψλ ΔΟΚΑ. 

 
 

508.29 [13.25.07/4] Οθεηιέο ηειώλ ζθπβάισλ, αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηέινπο Γεκνηηθνύ 
Κνηκεηεξίνπ θαο σηεξνύιαο ηζκάλε 

 
χκθσλα κε ζρεηηθφ ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ζην πκβνχιην κε ηελ εκεξήζηα 
δηάηαμε ε θα .ηζκάλε νθείιεη ζην Γήκν:  
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α) πνζφ χςνπο €897,18 ην νπνίν αθνξά ηέιε ζθπβάισλ θαη ηέιε Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξφζζεηεο επηβάξπλζεο. 

 
Γηα ηελ νθεηιή απηή, ν Γήκνο έρεη πξνβεί ζηε ιήςε δηθαζηηθψλ κέηξσλ, ελαληίνλ ηεο θαο . 
ηζκάλε, ε νπνία θαηαδηθάζηεθε απφ ην Γηθαζηήξην ζε πξφζηηκν χςνπο €311,49 ελψ ηα 
δηθεγνξηθά έμνδα αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ €1116,49. 

 
(β) πνζφ χςνπο €554,96 ην νπνίν αθνξά ηέιε αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη  

ηεο επηπξφζζεηεο επηβάξπλζεο. 
  

ην ζεκείσκα αλαθέξεηαη φηη ε θα . ηζκάλε, παξνπζηάδεη ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο θαη φηη δελ είλαη 
ζε ζέζε λα αληαπεμέιζεη έλαληη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο. 

 
Σν πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ην ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο πνπ παξνπζηάδεη ε θα . ηζκάλε 
πηνζέηεζε εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη απνθάζηζε λα εγθξίλεη ηε δηαγξαθή ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ 
χςνπο €897,18 πνπ αθνξά ηα ηέιε ζθπβάισλ θαη θνηκεηεξίνπ θαη ηελ πξφζζεηε επηβάξπλζε γηα ηα 
ηέιε απηά. Δπίζεο απνθάζηζε λα ηελ απαιιάμεη απφ ηελ θαηαβνιή ησλ δηθεγνξηθψλ εμφδσλ χςνπο 
€1116,49 θαη ηνπ πξνζηίκνπ χςνπο €311,49, ηα νπνία ζα επηβαξπλζεί ν Γήκνο. 
 
 
508.30 [19.3.6/14] Αθηλεηνπνηεκέλα νρήκαηα θαη/ή άιια αληηθείκελα 
 
χκθσλα κε ηε ζρεηηθή έθζεζε ηεο Τπεξεζίαο, ηα νρήκαηα θαζψο θαη ηα άιια αληηθείκελα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν πνπ βξίζθεηαη θαηαρσξεκέλνο ζηηο ζει.171 έσο 172 θαη 179 έσο 
184 ηνπ θαθέινπ κε αξ. 19.3.006/14 παξακέλνπλ εγθαηαιεηκκέλα ζε αλνηθηνχο δεκφζηνπο ή 
ηδησηηθνχο ρψξνπο κε πεξίνδν κεγαιχηεξε απφ ηξείο εβδνκάδεο. Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο 
θνηλνπνηήζεθε ζην πκβνχιην. 
 
Σν πκβνχιην απνθάζηζε λα θεξχμεη ηα πην πάλσ νρήκαηα θαη αληηθείκελα σο εγθαηαιεηκκέλα θαη λα 
ζέζεη ζε εθαξκνγή ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 92Α ηνπ Πεξί Γήκσλ Νφκνπ, φπσο 
έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην Νφκν 153 (Ι) 2007, κε ζηφρν ηε ζπιινγή θαη δηάζεζή ηνπο. 
 
 
508.31 [13.7.01]  Καηαζηξνθή άρξεζηνπ εμνπιηζκνύ 

 
Σα πην θάησ εμαξηήκαηα έρνπλ επηζεσξεζεί θαη έρεη δηαπηζησζεί φηη είλαη άρξεζηα: 
 

- Καδέλεο αλαβαηνξίνπ KWH656 
 
Σν πκβνχιην απνθάζηζε λα εγθξίλεη ηελ θαηαζηξνθή ηνπο. 
 
 
508.32 [13.25.8/9] Οθεηιόκελνο θόξνο ζεάκαηνο  ηεο εηαηξείαο Marios Constantinou 

Entertainment Ltd 
 
Η Δηαηξεία Marios Constantinou Ltd δηνξγάλσζε δχν ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζηηο 11/10/2011 θαη ζηηο 
12/10/2011 κε ηίηιν “Η κεγάιε ηνπ γέιηνπ ζρνιή-Μάξθνο εθεξιήο” ζην Γεκνηηθφ Θέαηξν 
ηξνβφινπ. Ο θφξνο ζεάκαηνο αλήιζε ζε €3.511,00. 
 
ην πην πάλσ πνζφ επηβιήζεθε πξφζζεηε επηβάξπλζε χςνπο 10% ήηνη €351,10. 
 
Σν πκβνχιην απνθάζηζε λα εγθξίλεη ηε ιήςε δηθαζηηθψλ κέηξσλ ελαληίνλ ηεο εηαηξείαο γηα είζπξαμε 
ηεο πην πάλσ νθεηιήο ζπλνιηθνχ χςνπο €3.862,10. 
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508.33 [ΠΦ 113, ΠΦ 114, ΠΦ 115, ΠΦ 116, ΠΦ 117, ΠΦ 118, ΠΦ 119, ΠΦ 120, ΠΦ121] 
Μνληκνπνίεζε θθ Πέηξνπ Υξηζηνδνύινπ, Πέηξνπ ίκνπ, ηαύξνπ ηαπξηλνύ, Έκηιεο 
Γεκεηξίνπ, Μαξίαο Δπζηξαηηάδε, Διέλεο Κνπληνύξε, Υξύζσο νπξνπιιά, Αληξέα 
Κιόθθαξε θαη Έιελαο Κνζηάξε 

 
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ πνπ έγηλαλ: 
 

(α) ζηηο 16/11/2009 πξφζθεξε δηνξηζκφ γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν δχν ρξφλσλ ζηε ζέζε 
Σξνρνλφκνπ απφ ηηο 15/01/2010, ζηα πην θάησ πξφζσπα: 

 
  - Πέηξν Υξηζηνδνχινπ 
  - Πέηξνπ ίκνπ  
  -ηαχξν ηαπξηλνχ 

 
(β)  ζηηο 12/01/2010 πξφζθεξε δηνξηζκφ γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν δχν ρξφλσλ ζηε ζέζε Βνεζνχ 

Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ απφ ηελ 1/02/2010, ζηα πην θάησ πξφζσπα: 
  

-Έκηιε Γεκεηξίνπ 
-Μαξία Δπζηξαηηάδε 
-Διέλε Κνπληνχξε 
-Υξχζσ νπξνπιιά 
-Αλδξέα Κιφθθαξε, 

 
(γ)   ζηηο 19/01/2010 πξφζθεξε δηνξηζκφ γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν δχν ρξφλσλ ζηε ζέζε Σερληθνχ, 

απφ ηελ 1/02/2010 ζηελ Έιελα Κνζηάξε. 
 

Δλφςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ην πξνζσπηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (α) ζπκπιεξψλεη ηε 
δνθηκαζηηθή πεξίνδν ησλ δχν ρξφλσλ ζηηο 15/01/2012, θαη ην πξνζσπηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 
παξαγξάθνπο (β) θαη (γ) ζπκπιεξψλεη ηε δνθηκαζηηθή πεξίνδν ησλ δχν ρξφλσλ ηελ 01/02/2012, ην 
Γεκνηηθφ πκβνχιην πξέπεη κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 23 ησλ Πεξί Γεκνηηθήο Τπεξεζίαο Καλνληζκψλ 
λα απνθαζίζεη θαηά πφζν ν δηνξηζκφο ηνπο ζα επηθπξσζεί. 
 
Σν πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηηο ζεηηθέο επί ηνπ ζέκαηνο ζπζηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Γξακκαηέα, 
απνθάζηζε λα εγθξίλεη ηε κνληκνπνίεζε ησλ πην πάλσ ππαιιήισλ απφ ηηο εκεξνκελίεο πνπ 
ζπκπιεξψλνπλ δηεηή ππεξεζία ζην Γήκν. 
 
508.34 [13.19.3.12] Έγθξηζε γηα επηπξόζζεηεο  δαπάλεο ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ 

άξζξνπ 66(1) ηνπ Πεξί Γήκσλ Νόκνπ 
 
Κνηλνπνηήζεθε ζην πκβνχιην κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, πίλαθαο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ζεηξά απφ 
θνλδχιηα, γηα ηα νπνία δεηείηαη έγθξηζε ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο πξψηεο επηθχιαμεο ηνπ 
άξζξνπ 66(1) ηνπ Πεξί Γήκσλ Νφκνπ γηα ηελ δηελέξγεηα επηπξφζζεησλ δαπαλψλ απφ 
εμνηθνλνκήζεηο άιισλ θνλδπιίσλ. 
 
ρεηηθά ν Γεκνηηθφο Γξακκαηέαο αλέθεξε φηη δεηείηαη ε έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε βάζε 
ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ην άξζξν 66 (1) ηνπ Πεξί Γήκσλ Νφκνπ γηα κεηαθνξά 
δαπαλψλ απφ θνλδχιηα πνπ ππάξρνπλ εμνηθνλνκήζεηο ζε θνλδχιηα πνπ παξνπζηάδνπλ ή ζα 
παξνπζηάζνπλ ππεξβάζεηο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα, πξφζζεζε, ζε νξηζκέλα θνλδχιηα έρεη 
ήδε μεπεξαζηεί ην 25% γηαηί δελ ππήξρε ζσζηή παξαθνινχζεζε. ε νξηζκέλα δε απφ απηά, 
παξαηεξείηαη ππέξβαζε θαη πέξαλ ηνπ 10% πνπ δχλαηαη λα δαπαλεζεί κε ηελ έγθξηζε ηνπ 
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Άξζξν 66 (4) ηνπ Πεξί Γήκσλ Νφκνπ. 
Πξφθεηηαη, θαηέιεμε, γηα ζνβαξή αβιεςία ηελ νπνία ν Γεληθφο Διεγθηήο ζα ζεκεηψζεη.  
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Σν πκβνχιην χζηεξα απφ ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηελ αλαθνξά ηνπ Γεκνηηθνχ 
Γξακκαηέα απνθάζηζε: 

(α)  Κψδηθαο Πξνυπνινγηζκνχ:8079903-“Aγνξά Τπεξεζηψλ Φχιαμεο Αξρείσλ” 
Πνζφ Πξφλνηαο:€10.000,00 

 Να εγθξίλεη επηπξφζζεηε δαπάλε χςνπο € 9.000,00, ε νπνία ζα εμνηθνλνκεζεί απφ ηνλ 
θψδηθα 80720 “Αζιεηηθέο Δθδειψζεηο”. 

 
(β) Κψδηθαο Πξνυπνινγηζκνχ:8070701-“Σειεθσληθά Σέιε” 

 Πνζφ Πξφλνηαο:€20.000,00 
  Να εγθξίλεη επηπξφζζεηε δαπάλε χςνπο € 10.000,00, ε νπνία ζα εμνηθνλνκεζεί απφ ηνλ 

θψδηθα 80728 “Eηνηκαζία Μειεηψλ“. 
 
 

(γ) Κψδηθαο Πξνυπνινγηζκνχ:8070702-“Σαρπδξνκηθά Σέιε” 
 Πνζφ Πξφλνηαο:€20.000,00 
  Να εγθξίλεη επηπξφζζεηε δαπάλε χςνπο € 10.000,00 , ε νπνία ζα εμνηθνλνκεζεί απφ ηνλ 

θψδηθα 80754 “Αγνξά Τπεξεζηψλ επηηήξεζεο ζρνιηθψλ δηαβάζεσλ πεδψλ“. 
 
(δ) Κψδηθαο Πξνυπνινγηζκνχ:80724-“Έμνδα Γξαθείσλ” 

 Πνζφ Πξφλνηαο:€24.000,00 
 Να εγθξίλεη επηπξφζζεηε δαπάλε χςνπο € 5.000,00, ε νπνία ζα εμνηθνλνκεζεί απφ ηνλ 

θψδηθα 80728 “Αγνξά Τπεξεζηψλ-Δηνηκαζία Μειεηψλ“. 
 
(ε) Κψδηθαο Πξνυπνινγηζκνχ:80714-“Γηάθνξα Έμνδα” 

 Πνζφ Πξφλνηαο:€55.000,00 
 Να εγθξίλεη επηπξφζζεηε δαπάλε χςνπο €5.000,00, ε νπνία ζα εμνηθνλνκεζεί απφ ηνλ 

θψδηθα 80703 “Διεγθηηθά Γηθαηψκαηα“. 
 
(ζη) Κψδηθαο Πξνυπνινγηζκνχ:8070503-“Έμνδα Πνηληθψλ θαη άιισλ ππνζέζεσλ” 

 Πνζφ Πξφλνηαο:€70.000,00 
 Να εγθξίλεη επηπξφζζεηε δαπάλε χςνπο €10.000,00, ε νπνία ζα εμνηθνλνκεζεί απφ ηνλ 

θψδηθα 80728 “Αγνξά Τπεξεζηψλ-Δηνηκαζία Μειεηψλ“. 
 
(δ) Κψδηθαο Πξνυπνινγηζκνχ:80704-“Έμνδα Μεραλνγξάθεζεο»” 

 Πνζφ Πξφλνηαο:€115.000,00 
 Να εγθξίλεη επηπξφζζεηε δαπάλε χςνπο € 10.000,00 , ε νπνία ζα εμνηθνλνκεζεί απφ ηνλ 

θψδηθα 80728 “Αγνξά Τπεξεζηψλ-Δηνηκαζία Μειεηψλ“. 
 
(ε) Κψδηθαο Πξνυπνινγηζκνχ:80721-“Φηιαλζξσπηθέο Δηζθνξέο” 

 Πνζφ Πξφλνηαο:€13.000,00 
 Να εγθξίλεη επηπξφζζεηε δαπάλε χςνπο €500,00, ε νπνία ζα εμνηθνλνκεζεί απφ ηνλ θψδηθα 

80728 “ Αγνξά Τπεξεζηψλ-Δηνηκαζία Μειεηψλ “. 
 

(ζ) Κψδηθαο Πξνυπνινγηζκνχ:81202-“πληεξήζε-Βειηίσζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο” 
 Πνζφ Πξφλνηαο:€4.000,00 
 Να εγθξίλεη επηπξφζζεηε δαπάλε χςνπο €3.643,76 , ε νπνία ζα εμνηθνλνκεζεί απφ ηνλ 

θψδηθα 81201 “πληήξεζε – Βειηίσζε Τπνζηαηηθψλ“. 
 
(η) Κψδηθαο Πξνυπνινγηζκνχ:81414-“Οδηθά Έξγα” 

Πνζφ Πξφλνηαο:€150.000,00 
 Να εγθξίλεη επηπξφζζεηε δαπάλε χςνπο €15.000,00, ε νπνία ζα εμνηθνλνκεζεί απφ ηνλ 

θψδηθα 81405 “Οξηδφληηα θαη Κάζεηε ζήκαλζε νδψλ“. 
 
(ηα) Κψδηθαο Πξνυπνινγηζκνχ:80714-“Γηάθνξα Έμνδα” 
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 Πνζφ Πξφλνηαο:€55.000,00 
 Να εγθξίλεη επηπξφζζεηε δαπάλε χςνπο €13.750,00 , ε νπνία ζα εμνηθνλνκεζεί απφ ηνλ 

θψδηθα 80728 “Eηνηκαζία Μειεηψλ “. 
 
(ηβ) Κψδηθαο Πξνυπνινγηζκνχ:8070502-“Γηθεγνξηθά Έμνδα/Απνδεκηψζεηο Πξνζθπγψλ” 

 Πνζφ Πξφλνηαο:€10.000,00 
 

 Να εγθξίλεη επηπξφζζεηε δαπάλε χςνπο €2.500,00, ε νπνία ζα εμνηθνλνκεζεί απφ ηνλ 
θψδηθα 80728 “ Eηνηκαζία Μειεηψλ “. 

 
 
508.35 [4.3.18/8]  Ακνηβή εζσηεξηθνύ ειεγθηή γηα ηελ αγνξά ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε ηελ 

αλαζεώξεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ Γήκσλ ζηα πξνγξάκκαηα αλαθύθισζεο ηεο 
εηαηξείαο Green Dot Cyprus 

 
ηα πιαίζηα ηεο αλαλέσζεο ηεο ζπκθσλίαο πνπ είρε ζπλάςεη ν Γήκνο κε ηελ εηαηξεία Green Dot 
Cyprus γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην πξφγξακκα αλαθχθισζεο, θαη ηεο 
αλαγθαηφηεηαο αλαζεψξεζεο ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ Γήκνπ φπσο πξνβιεπφηαλ ζηελ ελ ιφγσ 
ζπκθσλία, ν Γήκνο αλάζεζε ζηνλ Δζσηεξηθφ Διεγθηή ηελ αθφινπζε έξεπλα/ εξγαζία: 

 
             α. Έιεγρν γηα ηελ δηεξεχλεζε θαη εμαθξίβσζε θαηά πφζν ζην ηέινο ηεο ζπζθεπαζίαο  
                 πνπ ρξεψλεηαη ζηνπο εκπφξνπο  (παξαγσγνχο) απφ ηελ  Green Dot Cyprus  
                 ιακβάλνληαη ππφςε νη ζπλεηζθνξέο ησλ Σνπηθψλ Αξρψλ, έλαληη ζπκθσλεζείζαο  
                 ακνηβήο €2.000,00. 

 
             β. Σελ  κειέηε  θαη αμηνιφγεζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο πξφηαζεο ηεο Green Dot Cyprus  
                  ζρεηηθά κε ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ Γήκσλ  θαη ηελ εηνηκαζία 
                  κλεκνλίνπ ζρεηηθά κε ηελ ηειηθή ζπκθσλία πνπ επηηεχρζεθε, ρσξίο σζηφζν λα έρεη  
                  πξνζπκθσλεζεί ην χςνο ηεο ακνηβήο. 
 
Οη πην πάλσ εξγαζίεο νινθιεξψζεθαλ  θαη ηέζεθαλ ελψπηνλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ην νπνίν 
κε ηελ ππ’αξηζκφ 502.28/28.7.2011 απφθαζή ηνπ ελέθξηλε ηφζν ην ζρεηηθφ κλεκφλην πνπ 
εηνηκάζηεθε φζν θαη ηελ ζπκθσλία θαη εμνπζηνδφηεζε ηελ ππνγξαθή ηεο. 
 
Γηα ηελ εξγαζία ζηελ παξάγξαθν (β) αλσηέξσ ν Δζσηεξηθφο Διεγθηήο ππέβαιε ηηκνιφγην χςνπο 
€3.500,00 πιένλ Φ.Π.Α. Ο Γήκνο δήηεζε απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Διεγθηή λα δψζεη πιήξε θαη 
αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξείρε (αλζξσπνεκέξεο πνπ αλαιψζεθαλ, άηνκα πνπ 
απαζρνιήζεθαλ θ.ι.π) γηα επηβεβαίσζε ηνπ χςνπο ηεο ακνηβήο ηνπ. 
 
Η απάληεζε ζηα εξσηήκαηα πνπ έζεζε ν Γήκνο πεξηιακβάλεηαη ζηελ επηζηνιή ηνπ Δζσηεξηθνχ 
Διεγθηή εκεξνκελίαο 5/8/2011, αληίγξαθν ηεο νπνίαο θνηλνπνηήζεθε ζην πκβνχιην κε ηελ 
εκεξήζηα δηάηαμε. 
 
Σν πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ην πεξηερφκελν ηεο επηζηνιήο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή 
απνθάζηζε λα εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ηεο αηηνχκελεο ακνηβήο χςνπο €3.500,00 πιένλ ΦΠΑ. 
 
 
508.36 [12.9.08.43] Αγσγή  κε αξ. 7159/07 Υξ. Υξηζηνδνύινπ ελαληίνλ Γήκνπ ηξνβόινπ 

 
(Η παξ. 507.2 ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εκ. 8/11/2011 είλαη 
ζρεηηθή). 
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Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ απφθαζή ηνπ κε αξ. 507.2/8.11.2011 απνθάζηζε κεηαμχ άιισλ λα 
δεηήζεη ηελ ςήθηζε ησλ εμφδσλ ηνπ θ. Απφζηνινπ Νηνξδή, δηθεγφξνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ πην πάλσ 
ππφζεζε, απφ ηνλ Πξσηνθνιιεηή. 
 
Ο θνο Α. Νηνξδήο δήηεζε αλαζεψξεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο ιφγνπο 
πνπ αλαθέξνληαη ζε ζρεηηθή ηνπ επηζηνιή πξνο ηνλ Γήκαξρν εκεξνκελίαο 27 Γεθεκβξίνπ 2011. 
 
Σν πκβνχιην χζηεξα απφ ζρεηηθή ζπδήηεζε απνθάζηζε λα αλαζεσξήζεη ηελ πην πάλσ απφθαζή 
ηνπ θαη λα εγθξίλεη ηελ δηάζεζε ηεο αλαγθαίαο δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ εμφδσλ ηνπ θ. Α. 
Νηνξδή, ηα νπνία αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ €3500,00 πιένλ ΦΠΑ. 
 
 
508.37 [14.3.18] Γηεθδίθεζε ηνπ ηίηινπ ηεο Πνιηηηζηηθήο πξσηεύνπζαο 2017 από ην Γήκν 

Λεπθσζίαο 
 

Σν πκβνχιην απνθάζηζε λα εγθξίλεη ηελ δηάζεζε πνζνχ χςνπο €1200,00 ην νπνίν αλαινγεί ζην 
Γήκν ηξνβφινπ γηα ηελ παξαγσγή πξνσζεηηθνχ θίικ ζηα πιαίζηα δηεθδίθεζεο ηνπ ηίηινπ ηεο 
Πνιηηηζηηθήο Πξσηεχνπζαο 2017 απφ ηνλ Γήκν Λεπθσζίαο. 
 
Ο θνο Α. Κσλζηαληίλνπ δηαθψλεζε κε ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ε δηαθσλία ηνπ, δήηεζε 
λα ζεκεησζεί ζηα πξαθηηθά. 
 
 
508.38 Απνραηξεηηζκόο 

 
Με ηελ επθαηξία ηεο ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηα απεξρφκελα αιιά θαη 
επαλεθιεγέληα κέιε ηνπνζεηήζεθαλ σο αθνινχζσο: 
 
Παληειάθεο Αγθαζηηληώηεο: Κχξηε Γήκαξρε, θχξηνη ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, κεηά απφ 
25,5  ρξφληα δελ ππέβαια ππνςεθηφηεηα γηαηί πηζηεχσ έρσ πξνζθέξεη φηη  κπνξνχζα λα 
πξνζθέξσ. Πεξάζακε θαιέο κέξεο θαη θαθέο. Θέισ λα ζπγραξψ ηνπο λενεθιεγέληεο θαη ηνπο 
επαλεθιεγέληεο θαη λα ηνπο επρεζψ θαιή ζηαδηνδξνκία θαη πάληνηε λα ζθέθηνληαη ηα ζπκθέξνληα 
ηνπ Γήκνπ, ηνπ ηφπνπ, ηνπ ηξνβφινπ θαη φρη ηα πξνζσπηθά ζπκθέξνληα. Με ηνλ Γήκαξρν, 
πνιιέο θνξέο παξεμεγεζήθακε, αιιά πάληνηε γηα ην θαιφ ηνπ Γήκνπ. Με ηνλ Γεκνηηθφ 
Γξακκαηέα είρα έξζεη πάξα πνιιέο θνξέο ζε ξήμε, δηαθσλνχζα ζε πνιιά ζέκαηα θαη ηδίσο ζηηο 
δηαγξαθέο ησλ θφξσλ, ηνπο νπνίνπο ην πκβνχιην ςήθηδε θαη εγψ κε δπν-ηξία άιια άηνκα δελ 
ςεθίδακε. Δχρνκαη κε ηνλ λέν Γήκαξρν λα ην ιχζεηε ην πξφβιεκα απηφ θαη λα κελ 
πεγαηλνέξρεηαη ζην πκβνχιην. Σνπο λένπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο , ζέισ λα ηνπο ζπγραξψ θαη 
λα ηνπο επρεζψ θαιή ζηαδηνδξνκία θαη πηζηεχσ φηη πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη ηφζν κε ηνπο 
παιηνχο φζν θαη κε ηηο Γεκνηηθέο Οκάδεο ηνπο αιιά πάληνηε λα βιέπνπλ ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ. 
Φεχγσ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην Γήκν ηξνβφινπ δηφηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ, θάλακε ηα 
έξγα ηα νπνία πηζηεχσ είλαη αξθεηά, παξνπζηάζακε αξθεηφ έξγν θαη επη επνρήο ηνπ αείκλεζηνπ, 
καθαξηζηνχ  Ισζήθ Υαηδεησζήθ, πξψηνπ Γεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ ηξνβφινπ, πνπ δηεηέιεζε 
Γήκαξρνο 10 ρξφληα θαη κεηά αθνινχζεζε ν θίινο ν άββαο.  Δχρνκαη  ζην λέν Γήκαξρν ηνλ 
θχξην Λάδαξν αββίδε, λα ζπλερίζεη ην έξγν θαη λα αλαπηχμεη ηνλ ηξφβνιν πεξηζζφηεξν. 
Δπραξηζηψ, γηα φια. 

 
Παλαγηώηεο Οπζηάο: Απνθάζηζα ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο κεηά απφ πνιχ 
πξνβιεκαηηζκφ, λα απνρσξήζσ απφ ην πκβνχιην. Νηψζσ γεκάηνο , ληψζσ φηη πξφζθεξα, 
έδσζα γλψζεηο αιιά θαη πήξα εκπεηξίεο θαη γλψζεηο. Ππμίδα ζηελ φιε κνπ ζπκπεξηθνξά ήηαλ δχν 
πξάγκαηα: νη γλψζεηο κνπ θαη ν ραξαθηήξαο κνπ. Κη φηαλ ιέσ ραξαθηήξα ελλνψ εηιηθξίλεηα, 
ζπλέπεηα, επζπθξηζία θαη πξνζπαζψληαο πάληνηε λα εθαξκφδεηαη, λα πηνζεηείηαη ην δίθαην, ην 
νξζφ. Ίζσο, ζηελ πνξεία ησλ 20 ρξφλσλ, θάπνηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο  ή θαη ππαιιήινπο  ε 
ζηάζε κνπ, ή ε ζπκπεξηθνξά κνπ ή ηα επηρεηξήκαηά κνπ ή νη ζέζεηο κνπ πνπ αλέπηπμα λα 
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ζηελαρψξεζαλ, λα πιήγσζαλ. Γελ ήηαλ φκσο επί ζθνπνχ λα ζηελαρσξήζσ ή λα πιεγψζσ 
νπνηνλδήπνηε  αιιά αθξηβψο γηαηί πίζηεπα φηη απηφ πνπ ππνζηήξηδα θαηά ηε γλψκε κνπ ήηαλ ην 
νξζφ θαη ην ζσζηφ. Θέισ λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, φιν ην 
πκβνχιην αιιά θαη ηνλ θάζε έλα κεκνλσκέλα, αηνκηθά. Να επραξηζηήζσ ηα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο 
Πξνζθνξψλ πνπ γηα 5 ρξφληα ήηαλ καδί κνπ θαη είρακε κηα αξκνληθή θαη παξαγσγηθή ζπλεξγαζία. 
Σνλ Μίθε ηνλ Αλαζηαζηάδε πνπ δελ είλαη εδψ θαη ήηαλ βνεζφο καο ζηελ Δπηηξνπή, θαη’φπηλ 
εληνιψλ ηνπ θνπ Λάκπξνπ. Να επραξηζηήζσ ηνλ θν Νηίλν Παπαγεσξγίνπ απηά ηα 20 ρξφληα πνπ 
ηνλ βιέπνπκε εδψ ζην πκβνχιην θαη πξνζπαζεί ζπλερψο λα είλαη θνληά καο.  Να επραξηζηήζσ 
πάιη ηνλ θχξην Αλδξέα Λάκπξνπ γηα ηελ επξπκάζεηά ηνπ αιιά θαη ηελ πνιχπιεπξε θαη αξθεηή 
ζπκβνιή πνπ είρε ζηελ νξζή ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ηνλ θίιν ηνλ ηαχξν Γεξνιαηζίηε, ηνλ 
Αληηδήκαξρν θαη νπσζδήπνηε ηνλ Γήκαξρν καο πνπ γηα 15 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ εγψ 
ζπλεξγαδφκνπλ καδί ηνπ. Δχρνκαη θαη ζηνπο επαλεθιεγέληεο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θαη ζηνπο 
λένπο πνπ εμειέγεζαλ θαιή δνπιεηά θαη λα έρνπλ πάληα γλψκνλα πφζν κπνξνχλ  λα 
ππεξαζπίδνληαη ην νξζφ θαη ην δίθαην. αο επραξηζηψ πνιχ φινπο.   

 
Άζσο Αγαπεηόο: Δίλαη ε πξψηε ζπλεδξία ζηελ 5εηία πνπ ζπκθσλψ κε φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ 
ηεζεί. Ο ιφγνο πνπ δηαθσλνχζα δελ ήηαλ επεηδή είρα θάηη πξνζσπηθφ κε θαλέλαλ, είρα 
ελδερνκέλσο έλαλ δηθφ κνπ ηξφπν λα βιέπσ ηα πξάγκαηα, ζέβνκαη ηηο απφςεηο φισλ. Θέισ λα 
πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε φινπο ζαο  γηαηί είρακε κηα αξθεηά αξκνληθή ζρέζε απηά ηα 5 
ρξφληα. Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Γήκαξρν γηα ηε ζπλεξγαζία πνπ είρακε απηά ηα 5 ρξφληα 
θαη ηνλ θχξην Λάκπξνπ ην ίδην, ηνλ Αληηδήκαξρν θαη ηνπο ζπλάδειθνπο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα 
ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηε ζπλεξγαζία πνπ είρακε. Δχρνκαη ζηνπο ππφινηπνπο πνπ εθιεγήθαλ θαη 
ζηνπο λένπο πνπ ζα κπνπλ ζην πκβνχιην λα θάλνπλ φηη θαιχηεξν γηα ηνλ Γήκν καο. 
 
Κώζηαο Κνύθνο: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο, εγψ είρα βάιεη έλα πξνζσπηθφ 
ζηνίρεκα, αλ ζέιεηε, φπσο έηζη ζπλεζηαικέλα ήξζα ζηελ πξψηε ζπλεδξία λα θχγσ θαη ζηελ 
ηειεπηαία. Δχρνκαη θαη ειπίδσ λα είλαη απηά ηα ηειεπηαία κελχκαηα, λα πσ φηη εγψ ζπλεηδεηά είρα 
πεη φηη δχν ζεηείεο είλαη ππεξ-αξθεηέο , ζηάζεθα ζε απηή ηελ βαζηθή κνπ αξρή θαη ζπλεηδεηά δελ 
επηδίσμα λα είκαη μαλά ππνςήθηνο θαη ζεσξψ φηη δέθα ρξφληα είλαη έλαο δφθηκνο ρξφλνο γηα λα 
απνθηήζεηο εκπεηξίεο θαη εγψ αλ ππάξρεη θάηη πνπ έρσ λα δειψζσ ελψπηφλ ζαο είλαη φηη θεχγσ 
πην ψξηκνο. Γελ είκαη δειαδή απηφο πνπ ήκνπλ πξηλ 10 ρξφληα θαη ηνχην  ην αληηιακβάλνκαη ζαλ 
θάηη ζεηηθφ γηα έλαλ άλζξσπν ν νπνίνο κάρεηαη ζηα θνηλά θαη κέζα απφ ηνχηε ηελ έπαιμε πνπ 
είλαη ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θαη έρεη ζεκαζία γηαηί θαηά ηελ άπνςή κνπ θαθψο  ζηηο κέξεο καο 
είλαη ιίγν ππνβαζκηζκέλνο ν ξφινο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνχινπ. Δγψ φκσο ηνλ έρσ ςειά, 
ζπγθξηλφκελν θαη κε άιια αμηψκαηα, ηα νπνία δσ, βιέπσ, ζπλαλαζηξέθνκαη θ.η.ι. Αλ θάηη ζε απηά 
ηα δέθα ρξφληα λνκίδσ ζα θνπβαιψ καδί κνπ ζε φηη θάλσ απφ δσ θαη πέξα είλαη φηη κέζα απφ ηε  
ζχλζεζε ησλ πνηνηηθψλ πνιηηηθψλ ιφγσλ θαη ηελ νκαδηθή δνπιεηά παξάγεηαη έξγν θαη λνκίδσ φηη 
αλ έρεη θάηη ην νπνίν είλαη ζεηηθφ γηα φιεο ηηο πιεπξέο πνπ είλαη ζήκεξα ζε απηφ ην Γεκνηηθφ 
πκβνχιην είλαη φηη ν θαζέλαο κέζα απφ ηε δηθή ηνπ ζπκβνιή είλαη κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ 
παξάρζεθε. Δγψ λνκίδσ φηη αμίδεη ηνλ θφπν πξαγκαηηθά θάπνηνο λα δίλεηαη ζηελ Σνπηθή 
Απηνδηνίθεζε γηαηί είλαη πην απζεληηθή , είλαη πην άκεζε ιατθή εμνπζία θαη πξαγκαηηθά είλαη ραξά 
ην λα αγσλίδεζαη γηα ηα κηθξά θαη θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα  ηνπ αλζξψπνπ θάησ ζηε ζπλνηθία, 
πνπ γηα κέλα είλαη ηα πην ζεκαληηθά γηα λα ζνπ επηηξέςνπλ λα αζρνιεζείο θαη κε ηα πην κεγάια 
θαη λνκίδσ φηη κέζα απφ απηή ηε ζρέζε  θαη ηελ αιιεινεπίδξαζε απνδεηθλχνπκε  αλ απηά πνπ 
θαηά θαηξνχο εθθξάδνπκε ηα θάλνπκε πξάμε. Θέισ θαη εγψ λα επραξηζηήζσ ηνλ Γήκαξρν θαη 
φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο φισλ ηνλ νκάδσλ , ηελ Τπεξεζία ηνπο Λεηηνπξγνχο ηνπο 
εξγαδφκελνπο, κέρξη θαη ηνλ ηειεπηαίν εξγάηε, είηε ηνπο γλψξηδα, είηε κε γλψξηδαλ είηε δελ είρακε 
κηα άκεζε ζρέζε, γηαηί ζεσξψ φηη  κέζα απφ ηελ νκαδηθή δνπιεηά παξάγεηαη έξγν θαη κε θάπνηνπο 
απφ απηνχο ζπλεξγαζηήθακε ζε έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ. Θέισ λα πσ, πσο εάλ ελ ηε ξχκε 
ηνπ ιφγνπ ή κέζα απφ θάπνηα επηηξνπή ή ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηελ πξνζπάζεηα λα 
ππνζηεξίμσ θάπνηα θνκκαηηθή ζέζε, κπνξεί λα πιήγσζα ή λα πξφζβαιια θάπνηνλ άζειά κνπ, 
απνινγνχκαη , δηφηη δελ ην έθαλα ζπλεηδεηά. Δλ πάζε πεξηπηψζεη , γηα λα ηειεηψλσ ζα κεηαθέξσ 
εηιηθξηλά φ,ηη ζεηηθφ πήξα απηή ηε δεθαεηία, ζεσξψ φηη ε αλαλέσζε είλαη εθεί, είκαη βέβαηνο φηη νη 
λένη πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ζα δψζνπλ θαηλνχξγηεο ηδέεο, θαλέλαο δελ είλαη αληηθαηαζηαηφο θαη 
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εχρνκαη θη ειπίδσ ην έξγν ην νπνίν παξάγεηαη ζην Γήκν ηξνβφινπ ζα ζπλερηζηεί, ζα είκαζηε εδψ 
ζα είκαζηε δίπια ζαο απφ φπνην πφζην θαη λα είκαζηε είηε θνκκαηηθφ είηε πνιηηεηαθφ, ζα 
αζρνινχκαζηε κε ηα δεηήκαηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, γηαηί δελ είλαη γηα εκάο επάγγεικα, 
είλαη ιεηηνχξγεκα θαη ζεσξψ φηη ζα απνδεηρζεί θαη ηηο επφκελεο κέξεο φηη ζα είκαζηε καδί. 

 
Μηράιεο Ιεξείδεο: Κχξηε Γήκαξρε, θχξηε Αληηδήκαξρε ,θχξηε Αλδξέα Λάκπξνπ, θίιε 
Παπαγεσξγίνπ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, αγαπεηνί παξαηεξεηέο είκαη πνιχ ζπγθηλεκέλνο πνπ 
ζήκεξα είλαη ε ηειεπηαία κνπ κέξα εδψ, καδί πεξάζακε, λνκίδσ, 5 ρξφληα πάξα πνιχ σξαία. Με 
θαλέλαλ δελ κάισζα, θαλέλαλ πηζηεχσ δελ ζηελαρψξεζα, αλ ζηελαρψξεζα θάπνηνλ ή αλ είπα 
θάηη ζε νπνηνλδήπνηε δεηψ ζπγγλψκε. Πεξάζακε πάξα πνιχ σξαία, εγψ θακαξψλσ ην Γήκν 
ηξνβφινπ. Ννκίδσ φηη ηα έξγα πνπ έθαλε ζηα 5 ρξφληα ήηαλ σξαία, ειπίδσ νη λένη Γεκνηηθνί 
χκβνπινη λα πεηχρνπλ ην έξγν ηνπο. αο επραξηζηψ φινπο. Έδσζα κηα κάρε, έραζα, έκαζα λα 
θεξδίδσ, έκαζα λα ράλσ. αο επραξηζηψ. 
 

Αλδξέαο Κσλζηαληίλνπ: Κχξηε Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο, αγαπεηνί λένη 

Γεκνηηθνί χκβνπινη θαη Τπεξεζία, ραηξεηίδσ θαη ηελ Τπεξεζία, εηιηθξηλά είκαη πάξα πνιχ 
ζπγθηλεκέλνο γηαηί νη 5 ζπλερείο ζεηείεο κνπ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ ζεκαίλεη 25,5 ρξφληα, 
κνπ έκαζαλ πνιιά, είλαη πεξίπνπ ε κηζή κνπ δσή. Πηζηεχσ αθξάδαληα φηη ν Γήκνο ηξνβφινπ 
είλαη έλα κεγάιν ζρνιείν, φπσο είλαη δνκεκέλν ζήκεξα έρεη άξηηα νξγαλσκέλεο  ηηο Τπεξεζίεο 
ηνπ, θπζηθά κε ηηο αδπλακίεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο, έρνπκε  θαη εκείο πεξίπνπ ηηο 
ίδηεο αδπλακίεο ζε κηθξφηεξν βαζκφ, αιιά λνκίδσ  φηη κπνξεί λα ππεξεθαλεχεηαη θαλείο γηα ην 
επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Πξέπεη λα πσ εδψ φηη ζθξαγίδα ζε απηφ φζνλ αθνξά. Σν 
Γεκαξρείν έβαιε θαη ν άββαο Ηιηνθψηνπ, κε φια ηα ζπλ θαη ηα πιελ, γηαηί δελ έρεη άλζξσπν πνπ 
έρεη κφλν ζπλ, είλαη θαη πιελ. Γελ είλαη θαθφβνπια ηα πιελ θαλελφο, πηζηεχσ φκσο φηη έγηλε 
ζνβαξή δνπιεηά. Θέισ επίζεο λα επραξηζηήζσ ζεξκφηαηα γηα ηε ζπλεξγαζία πνπ είρακε ην 
ππφινηπν Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηε δεκνηηθή κνπ νκάδα, ε νπνία πξαγκαηηθά έθαλε εμαηξεηηθή 
δνπιεηά, ηελ λπλ αιιά θαη ηηο πξνεγνχκελεο πνπ είρακε θαη ζέισ λα ππνζρεζψ ζπλάδειθνη πσο 
νπνηεδήπνηε ρξεηαζηεί λα βνεζήζνπκε ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα, καο δεηεζεί απφ ην Γεκνηηθφ 
πκβνχιην, απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ζαλ απινί ζηξαηηψηεο, εγψ ζαο δειψλσ απφ ηψξα φηη 
ζα είκαη παξψλ γηαηί ληψζσ φπσο ζαο  είπα φηη είλαη ην ζπίηη κνπ. Απηφ ην πξάγκα πνπ νλνκάδεηαη 
Γήκνο ηξνβφινπ είλαη θάηη απφ ην ζψκα κνπ. Δάλ θη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ, ήζεια λα πσ ζηα 25,5 
ρξφληα ηεο ζεηείαο κνπ πνπ ππεξέηεζα, ζαλ αληηδήκαξρνο θαη ηα ππφινηπα ζαλ Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, ζέισ λα πσ φηη αλ πίθξαλα θαλέλαλ κε ηε ζηάζε κνπ, ηηο ζέζεηο κνπ-θη είλαη πηζαλφ 
λα ζπλέβεθε απηφ ην πξάγκα- παξαθαιψ  λα ην δεη κε επηείθεηα γηαηί δελ ήηαλ ζε πξνζσπηθφ 
επίπεδν αιιά ήηαλ πάλσ ζε ζέζεηο αξρήο πνπ είρα εγψ ή ην θφκκα κνπ. Γε ζέισ λα  πσ 
πεξηζζφηεξα πξάγκαηα. Δθείλν πνπ ζέισ λα επρεζψ  ζηνπο λπλ θαη λένπο Γεκνηηθνχο 
πκβνχινπο, δηφηη απηνί πνπ ππεξέηεζαλ ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην θη έρνπλ 
επαλεθιεγεί, ην γλσξίδνπλ είλαη πσο ε ζέζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνχινπ δελ είλαη ζέζε εμνπζίαο 
αιιά είλαη έπαιμε πξνζθνξάο. Όπνηνο ην δεη σο ζέζε εμνπζίαο , ζα απνηχρεη. Θα απνηχρεη, δηφηη 
ν θφζκνο ζα ηνλ πεξηθξνλήζεη ζηηο επφκελεο δεκνηηθέο εθινγέο, αλ ελδηαθεξζεί λα βάιεη μαλά 
ππνςεθηφηεηα θαη πηζηεχσ φηη απηνί νη νπνίνη ζα δείμνπλ πξαγκαηηθφ δήιν, εληηκφηεηα θαη ζα 
έρνπλ επαθή κε ηνλ θφζκν , ζα ηνπο αγαπήζεη ν θφζκνο, θη αλ ελδηαθεξζνχλ ζα είλαη μαλά θαη 
μαλά κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνχιηνπ ή ζε άιιεο ζέζεηο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ θαη εχρνκαη ζε 
φινπο ζαο ηα βέιηηζηα. 
 
Μαξίλνο Αζαλαζηάδεο: Αγαπεηέ Γήκαξρε, ζπλάδειθνη ζα ζεια θη εγψ  κε ηε ζεηξά κνπ λα ζαο 
επραξηζηήζσ πάξα πνιχ γηα ηελ άςνγε θαη αγαζηή ζπλεξγαζία πνπ είρακε ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα. 
Παξφιν πνπ έρσ θάλεη κφλν κηα ζεηεία θαη γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο δελ επηδίσμα ηελ επαλεθινγή 
κνπ, ζίγνπξα θεχγσ απφ ην πκβνχιην ζνθφηεξνο θαη πην νινθιεξσκέλνο άλζξσπνο θαη ζ’απηφ 
ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ φινπο εζάο θαζψο θαη ηελ Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. Δχρνκαη ζην λέν 
πκβνχιην, ηνπο πθηζηάκελνπο θαη λένπο πκβνχινπο  θάζε επηηπρία  ζην έξγν πνπ 
αλαιακβάλνπλ, φπσο είπαλ θαη νη ππφινηπνη ζίγνπξα ν Γήκνο ηξνβφινπ είλαη έλαο ζεκαληηθφο 
Γήκνο, πνπ έρεη λα ππεξεθαλεχεηαη πνιιά πξάγκαηα  θαη ζα είκαζηε νπσζδήπνηε ζην πιεπξφ 
ζαο, ζα ζαο παξαθνινπζνχκε θαη ζα ραηξφκαζηε γηα θάζε επηηπρία ζαο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. 
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Μάξηνο Αλδξένπ: Γξάηηνκαη θη εγψ ηεο επθαηξίαο, παξνπζία ηνπ απνρσξνχληα Γεκάξρνπ θαη 
ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ , λα πσ δπν ιφγηα. Να ηνπο επραξηζηήζσ θαηαξράο γηα ηελ άςνγε 
ζπλεξγαζία  πνπ είρακε φινλ απηφ ηνλ θαηξφ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, λα ηνπο επρεζψ  πάλσ 
απ’φια αηνκηθή, νηθνγελεηαθή πγεία θαη επηπρία θαη θάζε επηηπρία ζηε θαηλνχξγηα ζειίδα ηεο δσήο 
ηνπο πνπ αλνίγνπλ αθνχ είλαη θαη ε ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Πξέπεη λα 
ληψζεηε πεξήθαλνη θαη λα έρεηε ήζπρε ηε ζπλείδεζή ζαο γηα ην φ,ηη θαηαθέξαηε ηα ηειεπηαία 
ηηνπιάρηζηνλ 15 ρξφληα επη δεκαξρίαο άββα Ηιηνθψηνπ γηαηί φινη ζπκφκαζηε πσο ήηαλ ν 
ηξφβνινο έλα κηθξφ ρσξηφ θαη πσο θαίλεηαη ζήκεξα κηα κνληέξλα πφιε, αξθεηά κπξνζηά απφ 
ηνπο άιινπο Γήκνπο. Δχρνκαη θη ειπίδσ ζηε ζπλεξγαζία θαη κε ην λέν Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ 
εθιέρζεθε πξφζθαηα θαζψο θαη ηνπ λένπ Γεκάξρνπ, ηνπο νπνίνπο θαη ζπγραίξσ, λα κπνξέζνπκε 
λα ζπλερίζνπκε απηφ ην έξγν θαη ηελ αλνδηθή πνξεία κε επηηπρία. Υξφληα πνιιά, θαιή ρξνληά θαη 
φ,ηη επηζπκείηε. 

 
Αλδξέαο Παπαραξαιάκπνπο: Κχξηε Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζίγνπξα είλαη κηα δχζθνιε 
ζηηγκή γηα φινπο καο θαη γη απηνχο πνπ κέλνπλ θαη γη απηνχο πνπ θεχγνπλ, ζα ήζεια θαη εθ κέξνπο 
ηεο Γεκνηηθήο καο νκάδαο αιιά θαη πξνζσπηθά λα επραξηζηήζσ εζάο θχξηε Γήκαξρε αιιά θαη 
ηνπο ζπλάδειθνπο Γεκνηηθνχο ζπκβνχινπο πνπ απνρσξνχλ απφ ην  Γεκνηηθφ πκβνχιην. 
ίγνπξα ηφζν εζείο φζν θαη νη ζπλάδειθνη, έρεηε πξνζθέξεη αξθεηά. ήκεξα, είλαη ην ηέινο κηαο 
ζεηείαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, αιιά έρεη θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ φηη απνρσξείηε εζείο θαη 
απνρσξνχλ θη άιια ηζηνξηθά ζηειέρε απηνχ ηνπ δεκαξρείνπ, άηνκα πνπ φπσο έρνπκε 
πξναλαθέξεη είλαη εδψ απφ ηελ ίδξπζή ηνπ, φπσο ν ηέσο Αληηδήκαξρνο, ν θχξηνο Αλδξέαο 
Κσλζηαληίλνπ, ν Παληειήο Αγθαζηηληψηεο , ν Παλαγηψηεο Οπζηάο αιιά θαη θάπνηνη λεφηεξνη ζε 
ειηθία θαη ζην Γεκαξρείν ζπλάδειθνη νη νπνίνη φινη έρνπλ αθήζεη ην ζηίγκα ηνπο, ζεηηθφ γη φινπο. 
Δθ κέξνπο ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ κέλνπκε ζα ήζεια λα ηνπο επραξηζηήζσ. Ιδηαίηεξα εζάο θχξηε 
Γήκαξρε ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ πνξεία ζαο απηά ηα 15 ρξφληα πνπ ήζαζηαλ 
Γήκαξρνο θαη πξηλ σο Γεκνηηθφο χκβνπινο. Μπνξεί ην θφκκα καο λα ήηαλ ην θφκκα πνπ 
θαηεμνρήλ βξέζεθε απέλαηί ζαο ζηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο αιιά μέξεηε φηη ηα αηζζήκαηα ηφζν 
ηεο εγεζίαο ηνπ θφκκαηφο καο αιιά θαη εκάο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ είλαη ζεηηθά πξνο ην 
πξφζσπφ ζαο. Ο ιαφο ηνπ ηξνβφινπ κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο έρεη επηιέμεη έλαλ λέν Γήκαξρν. 
Αθφκα θαη ζε απηήλ ηε δχζθνιε γηα εζάο ψξα έρεηε δείμεη θάηη πξσηφγλσξν, έλα πνιηηηθφ ήζνο, 
έλα πνιηηηθφ πνιηηηζκφ, κε κηα ελέξγεηα πνπ πξαγκαηηθά μάθληαζε φινπο καο επράξηζηα, λα ζαο 
δνχκε ηελ εκέξα ηεο αλαθήξπμεο ησλ λέσλ Γεκάξρσλ-κηα δχζθνιε ψξα γηα εζάο-λα είζηε εθεί θαη 
λα ζπγραίξεηε ηνλ λέν Γήκαξρν θαη λα ηνπ εχρεζηε θαιφ έξγν ζηελ πνξεία ηνπ. Δπραξηζηνχκε γηα 
φ,ηη έρεηε θάλεη, αθήλεηε πίζσ ζαο έλα πνιχ ζεκαληηθφ έξγν φπσο θαη ν πξνθάηνρφο ζαο ν 
καθαξηζηφο Ισζήθ Υ’’Ισζήθ, έηζη θη εζείο έρεηε ζπλδέζεη ην φλνκά ζαο κε ηελ πνξεία ηνπ Γήκνπ 
καο, φπσο είπε θαη ν ζπλάδειθνο ν Μάξηνο Αλδξένπ, ν ηξφβνινο έρεη μεθηλήζεη απφ έλα 
πξνάζηην, έλα ρσξηφ θαη ζήκεξα είλαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο Γήκνο. Θέινπκε λα ζαο 
επραξηζηήζνπκε, είκαη βέβαηνο φηη-θη απηφ ην ιέσ επεηδή πξαγκαηηθά ην ληψζσ- φηη ε πνξεία ζαο 
ζηα θνηλά δελ ηειεηψλεη εδψ. Δίκαη βέβαηνο φηη ε πνιηηεία ζην κέιινλ ζα αμηνπνηήζεη ηηο εκπεηξίεο 
ζαο , είκαη βέβαηνο φηη ν λένο Γήκαξρνο ζα ζπλερίζεη ην έξγν ζαο, φηη ζα ρξεηαζηεί ηα θψηα ζαο 
θαη ηελ θαζνδήγεζή ζαο γηα θάπνηα ζέκαηα. Απηφ πνπ ζέισ  λα δηαβεβαηψζσ εθ κέξνπο ηεο 
Γεκνηηθήο κνπ Οκάδαο θη εκέλα πξνζσπηθά φηη ηφζν εζάο φζν θαη ηνπο ππφινηπνπο Γεκνηηθνχο 
πκβνχινπο πνπ απνρσξνχλ , ζα ζαο ζπκφκαζηε πάληα κε  ζπλαηζζήκαηα θηιίαο, 
ζπλαδειθηθφηεηαο θη αγάπεο. Να ΄ζηε θαιά. 
 
Αλδξέαο Ματκάξεο: Αγαπεηέ Γήκαξρε ελ φςεη φζσλ είπε ν Αλδξέαο ζέισ κε ηε ζεηξά κνπ λα 
επραξηζηήζσ ηνπο απνρσξνχληεο ζπλαδέιθνπο φισλ ησλ Γεκνηηθψλ Οκάδσλ γηα ηελ άςνγε 
ζπλεξγαζία πνπ είρακε ηα ρξφληα ηα νπνία ππεξέηεζα σο Γεκνηηθφο χκβνπινο θαη λα ηνπο 
επρεζψ φ,ηη θαιχηεξν ζηε δσή ηνπο. Θέισ ηδηαίηεξα λα ζηαζψ ζε ζαο αγαπεηέ Γήκαξρε, ζε ζαο 
κε ηνλ νπνίν είρα ηελ ηχρε λα βξεζψ ην 2001 ζηελ δηεθδίθεζε ηεο Γεκαξρίαο ηνπ ηξνβφινπ, 
φπνπ πξαγκαηηθά έραζα θαη ην επραξηζηήζεθα. Γελ έρεη ζεκαζία φηη δελ εθιέγεθα γηαηί ζπκάκαη 
φηη είρακε θάλεη κηα πνιχ πνιηηηζκέλε ζπδήηεζε απφ ηα Μ.Μ.Δ θαη φρη κφλν. Θέισ λα ζαο 
εμνκνινγεζψ φηη ήηαλ ζηηγκέο πνπ έλησζα ζαπκαζκφ γηα ην άηνκφ ζαο, γηα ηνλ ηξφπν πνπ 
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κπνξνχζαηε λα ρεηξηζηείηε θάπνηα πξάγκαηα θαη ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη θαηαθέξαηε ηελ ηειεπηαία 
15εηία λα δεκαξρεχζεηε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ην ηξφβνιν, κέζα ζε έλα θιίκα ζπλαίλεζεο 
απηφ νθείισ λα πσ φηη πεηχραηε απφιπηα. Καηαζέζακε πνιιέο θνξέο πξνηάζεηο, αθνχγαηε, εγψ 
είκαη βέβαηνο φηη πνιιέο θνξέο είζαζηε δέθηεο απηψλ ησλ πξνηάζεσλ θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 
ρξφλνπ αξθεηά απφ απηά ηα πξάγκαηα ηα έρεηε πινπνηήζεη. Θέισ αγαπεηέ Γήκαξρε λα ζαο 
επρεζψ φ,ηη θαιχηεξν ζηε δσή ζαο, δελ ππάξρνπλ bad feelings πνπ ιέλε νη Άγγινη γηα ηηο ζρέζεηο 
καο. Να μέξεηε φηη, γηα κέλα ζα είζαζηε ν Γήκαξρνο ηνπ ηξνβφινπ πνπ άθεζε ηε ζθξαγίδα ηνπ 
ζην ηξφβνιν. αο επραξηζηψ. 
 
Aλδξνύιια Αλησλίνπ: Κη εγψ πνιχ ζπλνπηηθά, απφ κέξνπο ηεο Γεκνηηθήο νκάδαο ηνπ ΑΚΔΛ, λα 
απνραηξεηήζνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ απνρσξνχλ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ηνπο 
λεφηεξνπο πνπ έθαλαλ κφλν κηα-δπν ζεηείεο, φπσο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνλ Παληειάθε,  ηνλ 
Αλδξέα, ηνλ Παλίθν, κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγαζηήθακε γηα αξθεηά ρξφληα. Ιδηαίηεξα έλα κεγάιν 
επραξηζηψ εθ κέξνπο ηεο Γεκνηηθήο καο νκάδαο ζηνλ άββα Ηιηνθψηνπ, ν νπνίνο ήηαλ έλαο 
ζπλεξγαδφκελνο Γήκαξρνο γηα εκάο. πκβάιακε πάληα θαη ζηηο 3 ζεηείεο ζηελ εθινγή ηνπ. 
Πηζηεχσ φπσο είπε, αλ δελ θάλσ ιάζνο ν Αλδξέαο Ματκάξεο, ζίγνπξα άθεζε ηε ζθξαγίδα ηνπ ν 
άββαο ν Ηιηνθψηνπ. Να επρεζψ ζηνπο απνρσξνχληεο ζπλαδέιθνπο θαη ζηνλ Γήκαξρν, θάζε 
θαιφ, θαιή ζπλέρεηα, ζίγνπξα κε θάηη άιιν ζα αζρνιεζνχλ. Να επραξηζηήζνπκε ηνλ θν Λάκπξνπ, 
ηνλ αγαπεηφ καο ηνλ θν Λάκπξνπ πνπ πάληα είλαη δίπια ζηνλ θαζέλα καο. Σνλ ζπλαγσληζηή καο  
ηνλ Νηίλν Παπαγεσξγίνπ, πνπ επίζεο κηα δσή καο βνεζά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο καο 
δίλεη ηα θψηα ηνπ. Έλα κεγάιν επραξηζηψ, ζε φινπο πνπ ζπλεξγαζηήθακε, ζίγνπξα θαλέλαλ ιφγν 
παξαπάλσ είπακε φκσο δελ είκαζηε θαη εθθιεζία, ζα πνχκε θαη θαλέλαλ ιφγν ζηε ζπδήηεζε.  
 
άββαο Ηιηνθώηνπ: Αγαπεηνί θίιεο θαη θίινη, κε ηε ζπλεδξία καο απηή, θιείλεη ε απιαία ηεο 
δηθήο κνπ δεθαπεληάρξνλεο παξνπζίαο ζηε ζέζε ηνπ Γεκάξρνπ ηξνβφινπ. Οη δεκφηεο, κε ηελ 
απφθαζε ηνπο έρνπλ ήδε παξαδψζεη ηελ ζθπηάιε ζηνλ αγαπεηφ θίιν Λάδαξν αββίδε, γηα λα 
αλεθνξίζεη καδί κε ην λέν Γεκνηηθφ πκβνχιην ην δξφκν ηεο πξνφδνπ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο 
πφιεο. Ξεθηλήζακε ην 1997 κε  φξακα λα θάλνπκε ην ηξφβνιν κηα πφιε ζηελ νπνία νη πνιίηεο 
ηεο  λα ζέινπλ λα δνπλ θαη λα εξγάδνληαη γηαηί είλαη κηα φκνξθε θαη ιεηηνπξγηθή πφιε θαη ην 
πεηχρακε. Σν πεηχρακε κε ηε δχλακε πνπ καο έδηλε ε ζπιινγηθφηεηα θαη ε νκφλνηα κε ηελ νπνία 
δνπιεχακε. Σν πεηχρακε κε ηελ  αγάπε πνπ είρακε γηα ηελ πφιε καο θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο θαη 
πνπ γηα ηα ζέκαηα ηεο πφιεο ήηαλ ηθαλή λα παξακεξίδεη θνκκαηηθέο ζθνπηκφηεηεο θαη αδπλακίεο 
θαη λα αλνίγεη δξφκν γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ αλάπηπμε. Σν πεηχρακε ελσκέλνη, ην Γεκνηηθφ 
πκβνχιην, ν Γήκαξρνο θαη ε Γεκνηηθή Τπεξεζία, ν θάζε έλαο ζην ξφιν πνπ ηνπ αλάζεζε κε ηελ 
απφθαζε ηεο  ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Παξαιάβακε κηα πφιε ρσξίο ζρεδφλ θαλέλα έξγν 
αληηπιεκκπξηθήο ππνδνκήο πνπ πληγφηαλ κε ιίγεο ζηαγφλεο βξνρήο,   ηελ έιεπζε ησλ νπνίσλ 
ζεσξνχζακε θαηάξα αληί επρή! Οη θαηαηγίδεο  έβξηζθαλ εκέλα, ην Γεκνηηθφ Γξακκαηέα, θαη άιια 
κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ κε ηηο πνδίλεο θαη ην αδηάβξνρν, λα 
παιεχνπκε θπξηνιεθηηθά λα ζψζνπκε δεκφηεο απφ ηνλ πληγκφ θαη πεξηνπζίεο απφ ηελ 
θαηαζηξνθή. Γηα λα αληεπεμέιζνπκε ηεο θαηάζηαζεο εθπνλήζακε πξψηνη θαη κφλνη, ζρέδην 
έθηαθηεο δξάζεο ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα κε απφθαζε ηνπ ηφηε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ζηάιεθε γηα 
πηνζέηεζε απφ ηελ πνιηηηθή άκπλα θαη φιεο ηηο ηνπηθέο αξρέο. Γψζακε ηα βαζηθά αληηπιεκκπξηθά 
έξγα πνπ είρε αλάγθε ε πφιε θαη αλαδείμακε ηελ αλάγθε γηα εληαίν ζρεδηαζκφ αληηπιεκκπξηθψλ 
έξγσλ απφ ηελ Δληαία Αξρή πνπ είλαη ην πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ.Παξαιάβακε κηα πφιε πνπ ζε 
δξφκνπο ηεο  έξεαλ  ιχκαηα ιφγν έιιεηςεο ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Η  αζθάιεηα 
πεξηνπζηψλ θαη ε πγεία θαηνίθσλ ηεο  βξηζθφηαλ θαζεκεξηλά  ζε θίλδπλν. Αιιάμακε ην δφγκα «ν 
θάζε έλαο θάλεη ην δηθφ ηνπ απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα» πνπ ίζρπε κέρξη ηελ ζηηγκή εθείλε  θαη 
πεηχρακε ην «πάκε φινη καδί», πνπ νδήγεζε ζηε ζχζηαζε ζηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσλ 
Μείδνλνο Λεπθσζίαο. Έηζη θαηαζθεπάζακε  ην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα. Γψζακε ζηελ πφιε 
δξφκνπο θαη πεδνδξφκηα πνπ δελ είρε θαη πάξθα αμηνδήιεπηα! Γεκηνπξγήζακε πνιηηηζηηθή 
ππνδνκή κνλαδηθή κε ην Γεκνηηθφ Θέαηξν, ηηο πειηέο θαη ηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε πνπ ζα 
απνηεινχλ αλεμίηειν νδνδείθηε κηαο κφληκεο πνηνηηθήο δηαδξνκήο. Γξάςακε κνλαδηθέο 
παγθχπξηεο πξσηηέο, δεκηνπξγψληαο ην  πξψην «Γεκνηηθφ πκβνπιεπηηθφ Κέληξν γηα Θέκαηα 
Φπρηθήο Τγείαο» θαη ην πξψην «Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Γεκνηψλ» ζε επίπεδν Σνπηθήο 
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Απηνδηνίθεζεο ζηνλ ηφπν καο. Κηίζακε ζχγρξνλν Γεκνηηθφ Μέγαξν κε άξηηα ππνδνκή θαη 
παξαδίδνπκε κηα πιήξσο  νξγαλσκέλε Γεκνηηθή Τπεξεζία κε ην κνλαδηθφ κέρξη ζηηγκήο 
επίηεπγκα, ηεο πηζηνπνίεζεο κε ISO 9001: 2008 ζε φιεο ηεο ηηο ππεξεζίεο. Γψζακε ηελ πξψηε 
ζηελ Κχπξν Κνηλσληθή Λεηηνπξγφ ζε ρνιείν. Θέζακε ην πιαίζην γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 
«Γεκνηηθψλ Οκάδσλ  Πξφιεςεο Καη Κνηλσληθήο ηήξημεο» ζε αξκνλία κε ηνλ Αζηπλνκηθφ Σεο 
Γεηηνληάο. Γεθάδεο πξνγξάκκαηα ζηεξίδνπλ ηνπο λένπο, ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο 
γνλείο. ηηο Λέζρεο, ζην αλαβαζκηζκέλν Αζιεηηθφ Κέληξν, ζηνλ ηδηφθηεην Καηαζθελσηηθφ Υψξν 
ζηηο Γχκεο, ζην Αλνηθηφ ρνιείν, ζην Πνιπδχλακν Κέληξν. Δθαηνληάδεο ζπκπνιίηεο καο θαη 
πνιίηεο απφ  άιιεο πεξηνρέο, ζπκκεηείραλ ζηνπο Οκίινπο θαη ζηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ζηα 
νπνία  φπσο νη ίδηνη αλέθεξαλ πνιιέο θνξέο, «εξρφληνπζαλ κε ηα δάθξπα απφ ηνλ πφλν ζηα 
κάηηα θαη έθεπγαλ κε ην ρακφγειν ζηα ρείιε, θνηηάδνληαο ηε δσή κε αηζηνδνμία...!». Έλνησζα καδί 
ηνπο ηε κεγαιχηεξε ραξά φηαλ λεαξά δεπγάξηα κνπ έζθηγγαλ ην ρέξη θαη κνπ έιεγαλ «Γήκαξρε 
ζ΄επραξηζηνχκε γηαηί απφ ηνλ θαηξφ πνπ εξρφκαζηε ζην πξφγξακκα απηφ, εζχραζε ην ζπίηη καο 
απφ ηνπο θαπγάδεο...».Γψζακε ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηνπ ηη ζεκαίλεη γηα εκάο Σνπηθή 
Απηνδηνίθεζε: Μηα δηνίθεζε πνπ λνηάδεηαη πξψηα γηα ηνλ εζσηεξηθφ ςπρηθφ θφζκν ηνπ αλζξψπνπ 
θαη θαη΄επέθηαζε θαη γηα ηνλ αλζξσπνπνίεην εμσηεξηθφ. Κιεξνλνκνχκε ζηε λέα Γεκνηηθή Αξρή 
έλα θαινηάμηδν θαξάβη πνπ κπνξεί λα πεξάζεη κέζα απφ ηνπο σθεαλνχο ησλ πξνβιεκάησλ θαη λα 
αληηκεησπίζεη ηηο κπφξεο θαη ηηο θαηαηγίδεο ησλ θνκκαηηθψλ, ησλ αηνκηθψλ θαη ησλ  νηθνλνκηθψλ 
αιιεινζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ , γηα λα θηάζεη ζηελ Ιζάθε ηνπ νλείξνπ θαη ηεο πξνζδνθίαο 
γηα ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ! Σσλ πνιηηψλ  πνπ παξακέλνπλ  πάληα ίδηνη θαη 
έηνηκνη λα θσλάμνπλ ην «Δπινγεκέλνο ν Δξρφκελνο» θαη κεηά απφ ιίγν ην «ηαχξσζνλ 
ηαχξσζνλ απηφλ!». Σψξα πνπ νη εθινγέο  ηειείσζαλ θαη ην αλέζπεξν θσο  μεπξνβάιεη  μαλά 
θσηίδνληαο ηελ αλαδπφκελε πξαγκαηηθφηεηα,  πνπ ζέιεη ηηο αλάγθεο κηαο πφιεο λα κελ 
ηειεηψλνπλ πνηέ, ν λένο Γήκαξρνο θαη ην λέν Γεκνηηθφ πκβνχιην κε εξγαιείν ηε Γεκνηηθή 
Τπεξεζία, θαινχληαη λα πηάζνπλ δνπιεηά γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο λέεο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο 
ηεο  πφιεο. Μηαο πφιεο,  ε νπνία γπξίδεη ζειίδα θξαηψληαο ζαλ  δεδνκέλα ηα φζα έγηλαλ γηα απηή  
κέρξη ηψξα, θαη δεηψληαο θαη απαηηψληαο ηα ππεζρεκέλα θαη απηά πνπ ηεο ιείπνπλ θαη ηα έρεη 
αλάγθε πνιχ. Ο λένο Γήκαξρνο θαη ην λέν Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ 
ηνπο, ζα βξνπλ κηα ζηεξεή βάζε γηα λα θηίζνπλ πάλσ ηα νξάκαηα θαη ηα ζρέδηα ηνπο γηα ηελ πφιε.  
Θα θιεζνχλ ηαπηφρξνλα   λα απνθαζίζνπλ εάλ ζα δψζνπλ ζπλέρεηα ζηελ απφθαζε ηνπ 
απεξρφκελνπ Γεκάξρνπ θαη Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ζπλεηή αιιά ζηαζεξή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 
πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, ζε κηα θνηλσλία ηεο νπνίαο ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πνιηηψλ ηεο  νινέλα  
θαη θνηηάδεη καθξχηεξα απφ ην ηη είλαη λφκηκν θαη ηνπνζεηεί  ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ πάλσ απφ ην 
ζπκθέξνλ θαη ηνπο λφκνπο ηεο πφιεο. Η ππνρξέσζε ησλ Γεκνηηθψλ Αξρφλησλ γηα αλαραίηηζε ηεο 
θζνξάο ησλ αμηψλ πνπ ζπληζηνχλ κηα επλνκνχκελε θνηλσλία  θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπο ζηε 
ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ,  είλαη ζήκεξα επηηαθηηθή πξνηεξαηφηεηα πξνηνχ  θζαξεί θαη θαηαζηξαθεί 
ζε κε αλαζηξέςηκν ζεκείν ν θνηλσληθφο ηζηφο θαη ε ζπλνρή. 
 
Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηνί ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, 
 
Η ψξα ηειεηψλεη θαη ηα ιφγηα γηα ηα έξγα πνπ έγηλαλ θαη νη ππνδείμεηο γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη, 
πξέπεη λα δψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηηο επραξηζηίεο πξνο φινπο εζάο πνπ είζηε εδψ θαη πξνο απηνχο 
πνπ έθπγαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα,  γηα ηε ζπλεξγαζία πνπ είρακε θαη ηε ζπκπαξάζηαζε πνπ 
κνπ δφζεθε  ηνχηα ηα δεθαπέληε ρξφληα ηεο Γεκαξρίαο κνπ. Να δψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηα 
ζπγραξεηήξηα ζην λέν Γήκαξρν θαη ζε φζνπο έρνπλ εθιεγεί ζην λέν Γεκνηηθφ πκβνχιην. 
Δπεθηείλσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζην Γεκνηηθφ Γξακκαηέα, ζηα κέιε ηεο Γηεπζπληηθήο Οκάδαο θαη 
φια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 
πξνζπάζεηα ηελ νπνία θαηέβαιαλ γηα λα πεηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο πνπ βάιακε θαη πνπ καο 
επέβαιαλ ζαλ πξφηππν δεκνηηθήο ππεξεζίαο. Η δνπιεηά απηψλ ησλ αλζξψπσλ είλαη πνπ 
επέβαιε ην ηξφβνιν ζαλ πξφηππν πφιεο, ζηα κάηηα θάζε θαιφπηζηνπ θαη αληηθεηκεληθνχ 
παξαηεξεηή...Σνπο επραξηζηψ απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ θαη ηνπο δεηψ λα ζπλερίζνπλ κε ηνλ  
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ίδην θαη θαιχηεξν αθφκα ηξφπν λα ζπκπαξίζηαληαη ηνπ λένπ Γεκάξρνπ θαη Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
γηα ην θαιφ θαη ηελ πξνθνπή ηεο πφιεο ηνπ ηξνβφινπ πνπ αγαπνχκε. Καιή ζπλέρεηα! 
 

 
 
 
Γήκαξρνο 
 
Κνηλ:  Γεληθφ Διεγθηή  
 ηεο Γεκνθξαηίαο 
 
ΚΠ’’Γ/ΜΔ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» 
 

Πίλαθαο κε πξνηάζεηο γηα ζπκπεξίιεςή ζην πνιηηηζηηθό πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2012 
 

 
Α/Α 

 
Όλνκα πξνζώπνπ πνπ ππνβάιιεη 
ηελ πξόηαζε (Φπζηθνύ ή Ννκηθνύ) 

 
Δίδνο θαη Σίηινο ηεο 
Δθδήισζεο 

 
Υώξνο θαη Υξόλνο 
Πξαγκαηνπνίεζεο 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
 

 

1. Άξηζηνο Αλησλίνπ πλαπιία Γεκνηηθήο 
Υνξσδίαο ηξνβόινπ κε 
κεγάιε ιατθή νξρήζηξα 
20-30 αηόκσλ.  
Διιεληθό ιατθό 
ξεπεξηόξην.  

 
Θα ππάξρεη εηζηηήξην θαη ηα 
έζνδα λα δηαηεζνχλ ην 
σκαηείν «Αγάπε» γηα 
παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο.  
 
Γελ ππάξρνπλ ακνηβέο γηα 
ηνπο κνπζηθνύο.  

 
Υνξεγφο Δπηθνηλσλίαο: ΡΙΚ 

Η εθδήισζε ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί 
Φεβξνπάξην ή Μάξηην 2012, 
ζην Γεκνηηθφ Θέαηξν 
ηξνβφινπ.   

Δίδνο Γαπάλεο Κόζηνο 

Ηρεηηθή θάιπςε €1.100 

Άιια έμνδα: Έμνδα 

πξνβνιήο (εθηππσηηθά 
έμνδα), εηνηκαζία 
ξαδηνθσληθήο θαη 
ηειενπηηθήο δηαθήκηζεο, 
έμνδα θηινμελίαο, 
ελνηθίαζε βάζξσλ, 
αλαινγίσλ θαη θαξεθιψλ, 
θσηνγξάθηζε, 
ερνγξάθεζε, 
βηληενγξάθεζε, άλζε) 

€3.000 

 €4.100 

 
Κώδηθαο: 80716 

2. Υξίζηνο Γεξνιαηζηήηεο 1
ε
 Θεξηλή ζπλαπιία κε ην 

‘Yerolatsitis quartet’ – 

jazz group 

Ιούνιορ ή Ιούλιορ 2012 

 

Πάπκο Αγίος Δημηηπίος  

 

 
Κώδηθαο: 80716 

 

Δίδνο Γαπάλεο Κόζηνο 

Ακνηβέο  €1.200 

Αεξνπ. εηζηηήξηα €600 

Έμνδα δηακνλήο  €300 

Άιια έμνδα: Έξοδα 

πποβολήρ (εκηςπυηικά 

έξοδα), έξοδα θιλοξενίαρ, 

ενοικίαζη αναλογίυν, 

καπεκλών και μοςζικών 

οπγάνυν, θυηογπάθιζη, 

θυηιζηική και ησηηική 

κάλςτη,  βινηεογπάθηζη, 

άνθη)  

€2.600 

ύλνιν €4.700 
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Α/Α 

 
Όλνκα πξνζώπνπ πνπ ππνβάιιεη 
ηελ πξόηαζε (Φπζηθνύ ή Ννκηθνύ) 

 
Δίδνο θαη Σίηινο ηεο 
Δθδήισζεο 

 
Υώξνο θαη Υξόλνο 
Πξαγκαηνπνίεζεο 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
 

 

3. Γεκήηξεο νπξνπιιάο 2
ε
 ζεξηλή ζπλαπιία – 

Αθηέξσκα ζην Μίκε 

Πιέζζα κε 8-κειή 

νξρήζηξα κε πξνβνιή 

κηθξώλ θηικ  

 

Πάπκο Τάκη Ζεμπύλα  

 

Τέλη Ιοςλίος 2012 

 

Πάπκα Δήμος Σηποβόλος  

 

Δίδνο Γαπάλεο Κόζηνο 

Ακνηβέο €3.000 

Ηρεηηθή θάιπςε (θαη 

ελνηθίαζε κνπζηθώλ 

νξγάλσλ) θαη 

θσηηζηηθή θάιπςε 

€1.700 

Άιια έμνδα: Έξοδα 

πποβολήρ (εκηςπυηικά 

έξοδα), εηοιμαζία 

παδιοθυνικήρ και 

ηηλεοπηικήρ 

διαθήμιζηρ, έξοδα 

θιλοξενίαρ, ενοικίαζη 

αναλογίυν και 

καπεκλών, 

θυηογπάθιζη, 

βινηεογπάθηζη, άνθη 

€1.400 

ύλνιν  €6.100 

 

Κώδηθαο: 80716 

 

 

4. Αληώληνο Κνπηξνππήο Οπεξαηηθό θνληζέξην 

«Μηα βξαδηά ζηελ Όπεξα» 

γηα 4 ζνιίζη θαη πηάλν.  

Ακνηβέο: €4.700 

 

Δημοηικό Θέαηπο 

Σηποβόλος  

 

Φθινόπυπο 2012 

 

Δίδνο Γαπάλεο Κόζηνο 

Ακνηβέο  €3.500 

Άιια έμνδα: Έξοδα 

πποβολήρ,  έξοδα 

θιλοξενίαρ, ενοικίαζη 

αναλογίυν, 

θυηογπάθιζη,  

βινηεογπάθηζη, άνθη) 

€1.100 

ύλνιν €4.600 

 

Κώδηθαο: 80716 
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Α/Α 

 
Όλνκα πξνζώπνπ πνπ ππνβάιιεη 
ηελ πξόηαζε (Φπζηθνύ ή Ννκηθνύ) 

 
Δίδνο θαη Σίηινο ηεο 
Δθδήισζεο 

 
Υώξνο θαη Υξόλνο 
Πξαγκαηνπνίεζεο 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
 

 

5. Υξίζηνο αββόπνπινο Ρεζηηάι βηνιηνύ θαη 

θηζάξαο κε ηνπο Υξίζην 

αββόπνπιν θαη Υάξε 

Υαηδεγεσξγίνπ, κε έξγα 

από ηελ επνρή Μπαξόθ 

κέρξη ζήκεξα θαη έξγα 

Κππξίσλ ζπλζεηώλ.  

 

Σπηλιέρ Πάπκος 

Ακποπόλευρ  

 

Φθινόπυπο 2012 

 

 
Κώδηθαο: 80716 

Δίδνο Γαπάλεο Κόζηνο 

Ακνηβέο  €1.600 

1 αεξνπνξηθό 

Δηζηηήξην  

€200 

Άιια έμνδα: Έξοδα 

πποβολήρ, έξοδα 

θιλοξενίαρ, ενοικίαζη 

αναλογίυν και 

καπεκλών, 

θυηογπάθιζη, 

βινηεογπάθηζη, άνθη) 

€1.000 

 €2.800 

6. Due Capi  πλαπιία θιαζηθήο 

κνπζηθήο κε ζύλνιν 

κνπζηθήο δσκαηίσλ (4-5 

άηνκα) 

Δημοηικό Θέαηπο 

Σηποβόλος  

 

Ο σπόνορ ππαγμαηοποίηζηρ 

ηηρ εκδήλυζηρ θα 

αποθαζιζηεί πποζεσώρ. 

Κώδηθαο: 80716 

 
 

Δίδνο Γαπάλεο Κόζηνο 

Ακνηβέο  €3.000 

Άιια έμνδα: Έξοδα 

πποβολήρ, έξοδα 

θιλοξενίαρ, ενοικίαζη 

αναλογίυν και 

καπεκλών, 

θυηογπάθιζη,  

βινηεογπάθηζη, άνθη) 

€1.100 

ύλνιν €4.600 



 

24 

________________________________________________________________________________ 

 
Ππακηικά 508ηρ ζςνεδπίαρ ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος ημεπ 28/12/2011 

 

 
Α/Α 

 
Όλνκα πξνζώπνπ πνπ ππνβάιιεη 
ηελ πξόηαζε (Φπζηθνύ ή Ννκηθνύ) 

 
Δίδνο θαη Σίηινο ηεο 
Δθδήισζεο 

 
Υώξνο θαη Υξόλνο 
Πξαγκαηνπνίεζεο 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
 

 

7. Δ. Βηνιάξε Υξηζηνπγελληάηηθν 

Φεζηηβάι πκθσληθώλ 

Μπαληώλ  

 

Υξηζηνπγελληάηηθε 

εθδήισζε ζην Γεκνηηθό 

Θέαηξν κε ηε ζπκκεηνρή 

4-5 θππξηαθώλ Μπαληώλ. 

 

Θα παξνπζηάζνπλ 15-20 

ιεπηά πξόγξακκα 

μερσξηζηά από θάζε 

ρνξσδία θαη 3-4 ηξαγνύδηα 

από όιεο ηηο ρνξσδίεο.    

Δημοηικό Θέαηπο 

Σηποβόλος  

 

Δεκέμβπιορ 2012 

 

 
Κώδηθαο: 80716 

Δίδνο Γαπάλεο Κόζηνο 

Ηρεηηθή θάιπςε €1.500 

Άιια έμνδα: Έξοδα 

πποβολήρ (εκηςπυηικά 

έξοδα), έξοδα 

θιλοξενίαρ, ενοικίαζη 

αναλογίυν και 

καπεκλών, 

θυηογπάθιζη, 

ησογπάθηζη, 

βινηεογπάθηζη, άνθη 

€3.300 

 €4.800 
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ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΘΔΑΣΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ 
 

Α/Α Όλνκα πξνζώπνπ πνπ 

ππνβάιιεη ηελ 

πξόηαζε (Φπζηθνύ ή 

Ννκηθνύ) 

Σίηινο θαη πεξηγξαθή ηεο εθδήισζεο Υώξνο θαη  

ρξόλνο 

πξαγκαηνπνίεζεο  

 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 

1.  αηηξηθό Θέαηξν  Παξάζηαζε «Ο Καπθαζηαλόο Κύθινο κε ηελ Κηκσιία» ηος Μππεση, ζε 

ζκηνοθεζία Δέζποιναρ Μπεμπεδέλη. Σςμμεηέσοςν 23 ηθοποιοί. 

 

Η παξάζηαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ επθαηξία ηεο Παγθόζκηαο 

Ηκέξαο ηεο Γπλαίθαο.  

Φεβποςάπιορ ή 

Μάπηιορ 2012  

 

Δημοηικό Θέαηπο 

Σηποβόλος  

 

Δίδνο Γαπάλεο Κόζηνο 

Ακνηβέο €1.700 

Άιια έμνδα: Έξοδα πποβολήρ (εκηςπυηικά 

έξοδα), θυηογπάθιζη  
€800 

ύλνιν €2.500 

Κώδηθαο: 80716 

2.  ΘΟΚ Παξάζηαζε «Γνλ Κηρώηεο» ηος Μιγκέλ Θεπβανηέρ, από ηην Κενηπική 

Σκηνή ΘΟΚ   

(μέσπι Μάπηιο 2012)  

Φεβποςάπιο ή 

Μάπηιο 2012,  

Δημοηικό Θέαηπο 

Σηποβόλος   

 

Δίδνο Γαπάλεο Κόζηνο 

Ακνηβέο €2.000 

Άιια έμνδα: Έξοδα πποβολήρ (εκηςπυηικά 

έξοδα), θυηογπάθιζη  
€800 

ύλνιν €2.800 

θώδηθαο: 80716 

3.  Θέαηξν ΔΝΑ  «Πξνκεζέαο Γεζκώηεο» ηνπ Αηζρύινπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ζίαζν 

Aristofunny.  

 

 

 

Ιούλιορ - Σεπηέμβπιορ 

2012,  Αμθιθέαηπο 

Μακαπίος ΙΙΙ 

 

 

 

 

 

Δίδνο Γαπάλεο Κόζηνο 

Ακνηβέο €4.000 

Δλνίθην Ακθηζέαηξνπ €1.700 

Άιια έμνδα: Έξοδα πποβολήρ (εκηςπυηικά 

έξοδα), θυηογπάθιζη  
€800 

ύλνιν €6.500 

Κώδηθαο: 80716 

4.  Θεαηξηθόο Όκηινο 

«Υαιθάλνξαο Ιδαιίνπ  

Θεαηξηθή παξάζηαζε «Η Γηαιινπξνύ» ηνπ Μηράιε Παζηαξδή  Σεπηέμβπιορ 2012,   

 

Αμθιθέαηπο 

Μακαπίος ΙΙΙ 

 

 

 

Δίδνο Γαπάλεο Κόζηνο 

Ακνηβέο €1.200 

Δλνίθην Ακθηζεάηξνπ  €1.700 

Άιια έμνδα: Έξοδα πποβολήρ (εκηςπυηικά 

έξοδα), θυηογπάθιζη  
€800 

ύλνιν €3.700 

Κώδηθαο: €80716 

 

 

 

 

 

5.  ΘΟΚ  «Έλα Παηδί κεηξάεη ηα άζηξα», ηνπ Μελέιανπ Λνπληέκε, από ηελ 

Παηδηθή θελή  

 

Ιανοςάπιορ – 

Φεβποςάπιο 2012 

Δημοηικό Θέαηπο 

Έμνδα:  

Κόζηνο αλά παξάζηαζε: €1.030 

πλνιηθό θόζηνο γηα 9 παξαζηάζεηο: €9.270 
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Α/Α Όλνκα πξνζώπνπ πνπ 

ππνβάιιεη ηελ 

πξόηαζε (Φπζηθνύ ή 

Ννκηθνύ) 

Σίηινο θαη πεξηγξαθή ηεο εθδήισζεο Υώξνο θαη  

ρξόλνο 

πξαγκαηνπνίεζεο  

 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 

Η παξάζηαζε ζα παξνπζηαζηεί δσξεάλ ζηα λεπηαγσγεία θαη δεκνηηθά 

ζρνιεία ηνπ ηξνβόινπ  

Σηποβόλος  (Αλάινγα κε ηελ αληαπόθξηζε ησλ ζρνιείσλ ππάξρεη πεξίπησζε ν 

αξηζκόο ησλ παξαζηάζεσλ λα απμνκεησζεί από 8 σο 10.  

Κώδηθαο: 8071603 

 


