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Πρακτικά 503ης

 

 συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του Δήμου στις 13/09/2011 από τις 6:30μμ – 7:30 μμ 

Αρ συνεδρίας: 9/2011 
 

 
Παρόντες: 

κ.κ    Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος 
Σταύρος Γερολατσίτης, Αντιδήμαρχος 
  
Μαρία Πασχάλη   Φρόσω Γεωργιάδου 
Ανδρούλα Αντωνίου    Στέλλα Σουρμελή 
Βαλεντίνος Πολυκάρπου   Στέλλα Αυλωνίτη     
Κωνσταντίνος Κούκος   Δημήτρης Τσίγκης    Μέλη 
Ανδρέας Κωνσταντίνου     Παντελάκης Αγκαστινιώτης   Δημοτικού 
 Χρίστος Τσίγκης    Παναγιώτης Ουστάς     Συμβουλίου 
 Μαρίνος Αθανασιάδης      Mάριος Ανδρέου    
Ανδρέας Παπαχαραλάμπους  Σωτήρης Λουκαΐδης     

  Ανδρέας Μαϊμάρης   Άθως Αγαπητός 
             
           

 
Απόντες: 

κ.κ  Χάρια Παπαγεωργίου    Γεώργιος Χρυσάνθου   Μέλη 
 Μιχαήλ Ιερείδης  Άθως Παρισινός  Δημοτικού   

   Σταύρος Σταυρινίδης  Κώστας Σωφρονίου      Συμβουλίου 
Μενέλαος Κωμοδίκης         

 
    

Παρευρισκόμενος:
 

  κ. Α. Λάμπρου, Δημοτικός Γραμματέας 

 
Δικαιολόγηση απουσιών:
 

 Η απουσία του κ. Γ. Χρυσάνθου δικαιολογήθηκε. 

 
 
503.1 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι: 

[18.3.06/3] – Παραίτηση Δημοτικού Συμβούλου 

(α) η κα Χάρια Παπαγεωργίου, μέλος της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου. 

(β) ο Δήμος έχει απευθυνθεί και έχει ζητήσει από Έπαρχο Λευκωσίας να μεριμνήσει για τη 
πλήρωση της κενωθείσας θέσης όπως προνοείται από το άρθρο 38 (2) (α) του Περί 
Δήμων Νόμου. 

 
503.2 
Τα πρακτικά της 498ης και 501

Επικύρωση πρακτικών 
ης

  

 συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 3/05/2011 και 
14/06/2011 αντίστοιχα, αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 

 

 
Θέματα αρμοδιότητας Τεχνικής Επιτροπής 

Τα σημειώματα των συνεδριών της Τεχνικής Επιτροπής ημερομηνίας 2/11/2010, 5/04/2011, 
9/06/2011 και 1/08/2011 κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 
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503.3 

 (Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ.01/08/2011 
είναι σχετική) 

[Β 175/06] Αίτηση της εταιρείας Cyfield Development Co Ltd για χορήγηση   
πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου 
Λευκωσίας 

 
Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ζητά τις απόψεις του Δήμου επί 
της αίτησης η οποία αφορά έκδοση πολεοδομικής άδειας για αλλαγή χρήσης 
διαμερίσματος επί του τεμαχίου με αρ.791, ΦΣΧ.ΧΧΙ.1012V01 του τμήματος Α σε 
οδοντιατρείο. 
 
Για την αιτούμενη ανάπτυξη απαιτείται παρέκκλιση, γιατί σύμφωνα με τις πρόνοιες 
της παραγράφου 10.5.7 του Παραρτήματος Α του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας: 
 

 (α) Το οδοντιατρείο το οποίο θεωρείται γραφείο, έχει εμβαδόν 50 τ.μ. αντί 
τουλάχιστον 200 τ.μ. 

 
 (β) Ο όροφος στον οποίο προτείνεται να γίνει η ανάπτυξη (οδοντιατρείο), θα 

περιλαμβάνει ακόμα 2 οικιστικά διαμερίσματα, δηλαδή δε θα 
χρησιμοποιείται αμιγής και μόνο από τις δύο χρήσεις/ εμπορική ή οικιστική. 

 
 (γ) Η παρούσα περίπτωση (αλλαγή χρήσης διαμερίσματος σε οδοντιατρείο) 

βρίσκεται στον γ’ όροφο της οικοδομής, όπου βρίσκονται άλλα δύο 
διαμερίσματα  αντί οι οικιστικές μονάδες να μην παρεμβάλλονται μεταξύ 
ορόφων γραφείων και να καταλαμβάνουν πάντοτε τους ανώτερους 
ορόφους. 

 
Η Πολεοδομική Αρχή έχει συστήσει την έγκριση της αίτησης κατά παρέκκλιση των 
προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας με τις ακόλουθες προϋποθέσεις/όρους: 

  
 (α) θα εξασφαλιστούν πριν τη χορήγηση της παρέκκλισης οι ενυπόγραφες 

συγκαταθέσεις των αγοραστών των υπόλοιπων διαμερισμάτων του ιδίου 
ορόφου στο οποίο προτείνεται το οδοντιατρείο και 

 
  (β) στην είσοδο της οικοδομής θα τεθεί κατάλληλη σήμανση/ ανακοίνωση για 

αποφυγή οποιασδήποτε οχληρίας στους ενοίκους της οικοδομής από τη 
λειτουργία του οδοντιατρείου. 

 
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
συστήσει τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του 
Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας. 

 
503.4 

 

[Β 33/02] Ετοιμόρροπη οικοδομή στο τεμάχιο 452, Φ/Σχ ΧΧΙ/61. 62 Χωρίο, 
Τμήμα Β, στην οδό Χρυσελεούσας στο Στρόβολο 

 (Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ.01/08/2011 
είναι σχετική) 
 
Από σχετική έρευνα που έχει διεξάγει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, μετά την 
πυρκαγιά που ξέσπασε στην οικοδομή επί του τεμαχίου με αρ.452, Φ/Σχ. ΧΧΙ.61, 
62 χωρίο του Τμήματος Β, έχει διαπιστωθεί ότι αυτή βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση 
ώστε να αποτελεί κίνδυνο για τους διερχομένους και ότι επιβάλλεται η λήψη μέτρων 
για άρση του εν λόγω κινδύνου. 
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Το Συμβούλιο, υιοθέτησε εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
κηρύξει την πιο πάνω οικοδομή επικίνδυνη και να εγκρίνει τη λήψη όλων των 
αναγκαίων μέτρων σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 15Α

 

 του Περί Ρυθμίσεως 
Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, για άρση κινδύνου. 

503.5 

 

[Β 161/64] ΛΕΥ/657/2011 - Αίτηση της Εταιρείας Ηνωμένα Αρτοποιεία Λτδ 
για χορήγηση πολεοδομικής άδειας. 

(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ.01/08/2011 
είναι σχετική). 
 
Ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως με επιστολή του ημ. 
27/05/2011 ζητά τις απόψεις του Δήμου επι της αίτησης η οποία αφορά χορήγηση 
Πολεοδομικής άδειας για ανέγερση στα τεμάχια με αρ. 651,653, 654 και 2171, ΦΣχ 
ΧΧΙ.63.W.1, κτιριακού συγκροτήματος γραφείων και καταστημάτων στα πλαίσια του 
Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης για δημόσια 
χρήση. Η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει συνολικά 122 χώρους στάθμευσης εκ των 
οποίων οι 60 προτείνονται για δημόσια χρήση. 
 
Η αίτηση εξετάστηκε από την Ειδική Τεχνική Επιτροπή, η οποία αποφάσισε να την 
απορρίψει γιατί βασικά η προτεινόμενη ανάπτυξη παρόλο που εμπίπτει σε περιοχή 
εφαρμογής του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για δημιουργία χώρων στάθμευσης για 
δημόσια χρήση, εν τούτοις στην περιοχή δεν διαπιστώνεται σημαντική ανάγκη για 
παροχή χώρων στάθμευσης για δημόσια χρήση. 
 
Ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων σε επιστολή του ημ. 29/6/2011 προς 
τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως σημειώνει ότι οι απόψεις 
του Τμήματος σε ότι αφορά τους δημόσιους χώρους στάθμευσης παραμένουν 
αρνητικές ως έχουν κατατεθεί ενώπιον της Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής. Ωστόσο 
προτείνει σειρά μέτρων για μείωση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων στο οδικό 
δίκτυο σε περίπτωση που θα εκδοθεί πολεοδομική άδεια για την προτεινόμενη 
ανάπτυξη. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
συστήσει την χορήγηση της αιτούμενης πολεοδομικής άδειας με τη δημιουργία 
χώρων στάθμευσης για δημόσια χρήση.  Η είσοδος/έξοδος στην ανάπτυξη να 
γίνεται από σημείο που θα εγκριθεί από το Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων 
Έργων, με τρόπο που να μη δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα.   
 
 

503.6 

 

[Β 216/10] ΛΕΥ 1579/10 - Αίτηση της Εταιρείας Chapo Public Ltd για 
χορήγηση πολεοδομικής άδειας.  

 (Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ.01/08/2011 
είναι σχετική) 
 
Η αίτηση αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας για ανέγερση τριώροφης 
οικοδομής(κλινικής) στο τεμάχιο με αρ. 1769 ΦΣΧ ΧΧΧΙ13Ε1 του τμήματος 7. 
 
Ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως με επιστολή του ημ. 
9/05/2011 εξέφρασε την πρόθεσή του να εγκρίνει οικοδομή με αριθμό ορόφων κατά 
ένα πέραν του επιτρεπόμενου (τρείς αντί δύο) και με ύψος 15.30μ. αντί 8.30μ. που 
προνοούνται από την ισχύουσα πολεοδομική ζώνη στα πλαίσια άσκησης της 
Ειδικής Διακριτικής Ευχέρειας που του παρέχεται από το σχετικό κεφάλαιο του 
Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας. 
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Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
συστήσει την χορήγηση της αιτούμενης πολεοδομικής άδειας για ανέγερση 
οικοδομής (κλινικής) ώστε αυτή να περιλαμβάνει τρείς αντί δύο ορόφους  και ύψος 
15.30μ. αντί 8.30μ. που προβλέπονται από την ισχύουσα πολεοδομική ζώνη. 
 

503.7 

 

[ΔΓ 104/11] Αίτηση της Γρηγορίας Πετρίδου και άλλου για διαχωρισμό 
οικοπέδων και εξαγορά  της υποχρέωσης για παραχώρηση γης για τη 
δημιουργία δημόσιου χώρου πρασίνου 

 (Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ.01/08/2011 
είναι σχετική). 
 
Η αίτηση αφορά χορήγηση Πολεοδομικής άδειας για διαχωρισμό του τεμαχίου με 
αρ. 261 ΦΣΧ ΧΧΙ/61WΙ  του Τμήματος 5 σε 4 οικόπεδα. Αφορά επίσης εξαγορά της 
υποχρέωσης για παραχώρηση γης εμβαδού 429τ.μ., για την δημιουργία δημόσιου 
χώρου πρασίνου. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι η απαιτούμενη γη για την δημιουργία 
δημόσιου χώρου πρασίνου είναι περιορισμένου εμβαδού, δεν συνδέεται με άλλο 
υφιστάμενο χώρο πρασίνου ούτε υπάρχουν προοπτικές σύνδεσης του με άλλο 
παρόμοιο χώρο, υιοθέτησε εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
συστήσει την χορήγηση της αιτούμενης πολεοδομικής άδειας με εξαγορά της 
υποχρέωσης για παραχώρηση γης για την δημιουργία χώρου πρασίνου. 

 

Τα σημειώματα των συνεδριών της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερομηνίας 4/05/2011 και 
15/06/2011 κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 

Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 

 
503.8 

 (Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 4/05/2011 είναι σχετική). 

[14.2.12] Επιχορήγηση θεατρικών παραστάσεων Γυμνασίων και Λυκείων 
Στροβόλου 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει την επιχορήγηση μιας καλλιτεχνικής παράστασης ανά 
σχολείο με ποσό ύψους €500,00 για το έτος 2011 με την προϋπόθεση ότι κάθε 
Γυμνάσιο/Λύκειο θα δηλώσει την πρόθεσή του αυτή γραπτώς στο Δήμο. Επίσης θα 
γίνεται αναφορά στη χορηγία του Δήμου στα σχετικά έντυπα της παράστασης τα 
οποία να κοινοποιηθούν στο Δήμο. 
 

503.9 

  

[14.3.16] Συμμετοχή της Συμφωνικής Μπάντας Δήμου Στροβόλου-
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από 
τους Εθελοντές Γιατρούς 

 (Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 4/05/2011 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση για τη συμμετοχή της 
συμφωνικής μπάντας του Δήμου-Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στην εκδήλωση που 
διοργανώθηκε από τους Εθελοντές Γιατρούς στη Λευκωσία στις 18/05/2011. 
 
Επίσης έδωσε καλυπτική έγκριση για την αγορά 50 εισιτηρίων αξίας €5.00 έκαστο 
για στήριξη της εκδήλωσης. 
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503.10 

 

[14.3.06] Προτάσεις από καλλιτεχνικά σχήματα για συμπερίληψη τους στο 
πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου το έτος 2011 

 (Οι παρ. 3 και 6 των πρακτικών των συνεδριών της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 4/05/2011 και 15/06/2011 είναι σχετικές). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε: 
 

(α) να εγκρίνει την συμπερίληψη της πρότασης που περιλαμβάνεται στον πιο 
κάτω πίνακα στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα του Δήμου. 

 
Καλλιτεχνικό 
σχήμα/φορέας 

Πρόταση Κόστος 

Ανδρούλλα 
Γεωργιάδου  

Πραγματοποίηση συναυλίας 
με τον Στέλιο Βλάχο και το 
νεανικό 5-μελές ροκ 
συγκρότημα «ΟΖΟΝ» 

Aμοιβές συντελεστών (συμπεριλαμβάνονται η 
ηχητική κάλυψη και αμοιβή ηχολήπτη, 
ενοικίαση μουσικών οργάνων και φωτιστική 
κάλυψη) 

€3.000 

Άλλα έξοδα (φωτογράφηση, βιντεογράφηση, 
άνθη, έξοδα φιλοξενίας, προβολή-εκτυπωτικά 
έξοδα, ενοικίαση καρεκλών) 

€1.800 

Ενοικίαση εξέδρας €1.000 
Σύνολο €5.800 

 
 

(β) να απορρίψει τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα που 
ακολουθεί 

 
Καλλιτεχνικό Σχήμα/ Φορέας Πρόταση 

1. Ανδρέας Γιωργαλλίδης 
 

Επιχορήγηση  του ψηφιακού δίσκου του ιδίου με τίτλο «Το 
πιάνο κόπασε» 

2. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 
Πρύτανης Πανεπιστημίου 
Κύπρου   
 

Πρόταση συνεργασίας για την οργάνωση παιδικής 
μουσικής παράστασης με τίτλο «Ένα σπίτι παραμύθια» από 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Δήμο Στροβόλου  

3. Πέτρα Τερζή  
 

Θεατρικές και μουσικές παραστάσεις:  
• Five 4U 
• Γυναικείες μορφές στο Αρχαίο Δράμα 
• Music Diamonds  
• «Ο Βασιλιάς Βάτραχος» και Χένσελ και Γκρέτελ» των 

αδελφών Γκριμμ   
4. Alkyon art Productions  

 
Πρόταση για Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο 2011 
Συμμετέχουν: Αντώνης Κουτρουπής, Κύρος Πατσαλίδης, 
Στέλλα Γεωργίου και Παιδική Χορωδία   

5. Παραγωγές Εναλλάξ 
 

Προτάσεις για θερινές συναυλίες  

6. Κούλης Θεοδώρου  
 

Προτάσεις για συναυλίες με τα ακόλουθα θέματα:  
1. Σταύρος Κουγιουμτζής – Σταύρος Ξαρχάκος  
2. Μίκης Θεοδωράκης  
3. Συνάντηση 
4. Ο δρόμος του Μάνου  
5. Ο Θάνος Μικρούτσικος συναντά το Μάνο Λοΐζο 
6. Νύχτες μαγικές και ονειρεμένες  
7. Στο Στέλιο με αγάπη 

7. Γεωργία Μεσιήτη  
 

Προτάσεις για συναυλίες με έλληνες καλλιτέχνες  

8. Μιχάλης Κακουρής – Aristo-
funny Marionettentheather 
 

Παρουσίαση της όπερας «Απαγωγή από το Σεράι» του 
Μότσαρτ με θέατρο μαριονεττών 

9. Θέατρο «Επίγονοι» 
 

Θεατρική παράσταση «Μέγας είσαι Κύπριε Νο. 2» 

10. Ομάδα Πολιτισμού Ζέφυρος - Θεατρική παράσταση «Μια πόρτα έχει ... η ζωή!» του 
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Άννα Κούμα  
 

Κυριάκου Σπαρτιάτη  

11. Παναγιώτης Τροχόπουλος  
 

Πραγματοποίηση ρεσιτάλ πιάνου  

12. Μουσικό Σχήμα  
«Οι ΛΑΣ»  
  

Προτάσεις για συναυλίες: 
1. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο 
2. Με τη Γλυκερία 

13. Φιλανθρωπική ομάδα 
ερασιτεχνικού θεάτρου Αθηένου  
  

Θεατρική παράσταση «Χαλλούμια χωρίς πατέντα» 
 
 

14. Βούλα Κωνσταντίνου 
 

Παράσταση  με τίτλο «Στην παλιά Αθήνα» - Αφιέρωμα 
στους Νίκο Γούναρη , Σοφία Βέμπο και άλλους έλληνες 
δημιουργούς. 

15. Έλενα Μονιάτη – Δήμος Μέσα 
Γειτονιά 
 

Μουσική παράσταση αφιερωμένη στον κινηματογράφο από 
τη φιλαρμονική του Δήμου Μέσα Γειτονιάς  

16. Δέσπω Δημητρίου – εταιρία 
Synergia Media   
 

Πρόταση για συναυλία:  
1. Mε το συγκρότημα TU 
2. Με το συγκρότημα Burning Sticks 
3. Με το Τριημιτόνιο  
4. «Στα μονοπάτια της καρδιάς» με το Δημήτρη Φανή 

και την Κατερίνα Ανδρέου  
5. Με το Μιχάλη Εμιρλή και το Σταύρο Μιχαλακάκο 
6. Με τον Κούλη Θεοδώρου και την Κατερίνα 

Ανδρέου    
7. Με το συγκρότημα «Mojo Band»  
8. Με το συγκρότημα «Φάλτσα Όνειρα»  

17. Eurofem Ltd  
 

Οικονομική στήριξη συναυλιών με τίτλο «Μουσικές 
Αναμνήσεις από το Παρελθόν»  

18.Θέατρο Σταγόνες Ζωής 
 

Θεατρική παράσταση «Γνωρίζοντας τον Φ. Γκαρσία 
Λόρκα»  

19. Παρασκευή Λακαταμίτου – 
Όμιλος Φίλων Κλασικού 
Αθλητικού «Η Ολυμπιάς»   

 

Οργάνωση της 14ης

 

 Πνευματικής Ολυμπιάδας» στην οποία 
θα γίνει παρουσίαση του έργου του ποιητή Κωστή Παλαμά 

20.. Γιώργος Κριμιζάκης  
 

Ρεσιτάλ πιάνου-φωνής με τους Γιώργο Κριμιζάκη, Γιάννη 
Πετρόπουλο και την Μπαμπίνα 

21. Ερασιτεχνικός θίασος 
Μαυρομμάτη Αγίου Παύλου  

 

Θεατρική παράσταση «Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις 
Παρασκευή»  

22. Υπουργείο Παιδείας – κινέζικο 
συγκρότημα Art Group of 
Shanghai Normal University  

 

Πραγματοποίηση παράστασης με το κινέζικο συγκρότημα 
τον Ιούνιο 2011 

23. Κώστας Αποστολίδης - 
Intercollege Larnaca   

 

Παραχώρηση  χώρου για πραγματοποίηση εκδηλώσεων για 
Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ, στα πλαίσια του προγράμματος 
δράσης «Σχεδιασμός και Οργάνωση εκδηλώσεων 
διαπολιτισμικής ανταλλαγής και αμοιβαίας 
αλληλεπίδρασης»   

24. Θεατρικός Όμιλος «Χαλκάνορας 
Ιδαλίου»  

 

Παρουσίαση  του έργου «Η Γιαλλουρού», του Μιχάλη 
Πασιαρδή. 
 

25. Γιώργος Κούρτας  
εταιρία παραγωγής «Σινιάλο» 

1. Παρουσίαση της παιδικής θεατρικής παράστασης «Ο 
πρίγκιπας της Ινδίας» 
 

26. Βάλη Αργυροπούλου  
 

Συναυλία με την Ελένη Τσαλιγοπούλου  
 

27. Πέτρα Τερζή  
 

• Συναυλία με τον Παντελή Θαλασσινό  
• Συναυλία με Ελένη Φιλίνη, Γιώργο Γερολυμάτο και 

Ηλία Δανέζη  
28. Αθηνά Καλλένου  
 

Συναυλία με την Αρετή Κετιμέ και το συγκρότημα «ΟΙ 
ΛΑΣ»  

29. Πολιτιστικός Όμιλος 
«Αθανασία» -Γιώργος Αδάμου  

Παρουσίαση της παράστασης «Τζήντα χρόνια τα παλιά», 
του Αντώνη Γαβριήλ Παπά 
 

30. Μουσικό σχήμα Άρον Άρον – 
Γιώργος Σάββα  

Συναυλία με το μουσικό σχήμα «Άρον Άρον» 
 

31. Θεατρική ομάδα «Όλβιος» - 
Ευαγόρας Θεοδοσίου  

Παρουσίαση του έργου «Θεός Βοηθός»  
 

32. Ανδρέας Μελέκης – 
Περιφερειακό Θέατρο 
«Σκάλα»  

Παρουσίαση του έργου «Το κράτος του Ττόφαλου», του Μ. 
Πιτσιλλίδη 
 

33. Σοφία Καλαϊτζή  Συναυλία με τη λαϊκή ορχήστρα Ελληνικής μουσικής 
«Έμμετρον» με τίτλο «Ήχος τη Ελλάδας, μουσική του 
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κόσμου»  
34. Άννα Κούμα 
 

Παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Μια πόρτα έχει ... 
η Ζωή», του Κυριάκου Σπαρτιάτη, από την Ομάδα 
Πολιτισμού «Ζέφυρος» 

35. Θεατρική πορεία Λεμεσού – 
Σάντρη Περδίου  

Παρουσίαση του έργου «Εσωτερικαί Ειδήσεις» από τη 
θεατρική ομάδα Λεμεσού.  

 
(γ) να αναμένει την θέση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων προτού 

τοποθετηθεί επι των ακόλουθων προτάσεων 
 

Καλλιτεχνικό Σχήμα/ Φορέας Πρόταση 
1. Μελίνα Βασιλείου  

 
Προτάσεις για θερινές συναυλίες με ελληνικά 
μουσικά σύνολα και Έλληνες και Κύπριους 
καλλιτέχνες (Ελένη Τσαλιγοπούλου, Vassilikos, 
Στέφανος Κορκολής, C-Real, Χάρης Αντωνίου 
κ.α.)   
 

2. Κατερίνα Μηνά  Συναυλία με τίτλο «A night a the Oscars” με το 
Ρόμαν Καριόλου, τη σοπράνο Κατερίνα Μηνά 
και 5μελές μουσικό σχήμα.   

3. Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού-Διεύθυνση Μέσης 
Εκπαίδευσης 

Ενημέρωση για τη δράση της Επαρχιακής 
Ορχήστρας Σχολείων Λευκωσίας 

 
503.11 

 
[14.2.12]  Λειτουργία Φωτογραφικού Ομίλου Δήμου Στροβόλου 

 (Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 4/05/2011 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φωτογραφικού 
Ομίλου για ανάθεση υπηρεσιών εκπαιδευτή του Ομίλου στον κ. Τάκη Κυριακίδη. 
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την προκήρυξη διαγωνισμού για 
την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή του Ομίλου. 

 
503.12 

 
[14.2.01.6]  Συναυλία με το μουσικό συγκρότημα Apotihans 

 (Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 4/05/2011 είναι σχετική. Σχετική είναι επίσης η απόφαση  με αρ. 501.6 της 
συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημ. 4/6/2011). 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ. 501.6/14.6.11 απόφασή του ενέκρινε την 
πραγματοποίηση της πιο πάνω συναυλίας έναντι του ποσού των €8.225,00. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων  και 
αποφάσισε όπως ο Δήμος επωμιστεί επιπλέον τη δαπάνη για την καταβολή στο 
Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, ποσού που αντιστοιχεί στο 10% της αμοιβής των 
συντελεστών οι οποίοι διαμένουν και εργάζονται στο εξωτερικό. 
 

503.13 

 (Οι παρ. 7 των πρακτικών των συνεδριών της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 4/05/2011 και 15/06/2011 είναι σχετικές). 

[14.3.06] Πρόταση από Κύρο Πατσαλίδη για πραγματοποίηση μουσικής 
παράστασης 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων  και 
αποφάσισε να εγκρίνει πρόταση του κ. Κύρου Πατσαλίδη για πραγματοποίηση 
μουσικής παράστασης με έργα από Ιταλικές Σερενάτες, Αυστριακές και Ελληνικές 
Οπερέττες. 
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Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο στις 10 Νοεμβρίου 2011. 
 
Η συνολική δαπάνη για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης θα ανέλθει στις 
€26.500,00 όπως φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Ο Δήμος θα 
καταβάλει επίσης στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων ποσό που αντιστοιχεί στο 
10% της αμοιβής των συντελεστών οι οποίοι διαμένουν και εργάζονται στο 
εξωτερικό. 
 
 

Συνολικές Αμοιβές Συντελεστών  €19.500 
7 Αεροπορικά εισιτήρια    €2.800 
Έξοδα Διαμονής    €1.200 
Άλλα έξοδα 
Εκτυπωτικά(φυλλάδια, προγράμματα, πανό) 
Ενοικίαση καρεκλών και αναλογιών 
Ηχογράφηση, φωτογράφηση, βιντεογράφηση, έξοδα φιλοξενίας 

   €3.000 

Σύνολο €26.500 
 

Τέλος το Συμβούλιο αποφάσισε να καθορίσει το ποσό των €15,00 ως δικαίωμα 
εισόδου για το κανονικό εισιτήριο και το ποσό των €10,00 για παιδιά μέχρι 18 ετών, 
συνταξιούχους, φοιτητές και στρατιώτες. 
 
Τα έσοδα από τα εισιτήρια εισόδου να δοθούν στο Ίδρυμα Πολυδύναμο Δημοτικό 
Κέντρο Στροβόλου. 

 
503.14 

 (Η παρ. 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 4/05/2011 είναι σχετική). 

[14.3.13] Ετήσια Έκθεση Εργαστηρίων Καλλιτεχνικών Κατασκευών 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει την διάθεση της αναγκαίας δαπάνης για την προσφορά 
κεραστικών κατά την τέλεση των εγκαινίων της έκθεσης. 

 
503.15 

 (Η παρ. 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 4/05/2011 είναι σχετική). 

[14.3.02] Εκδήλωση Δημοτικής Χορωδίας 

 
Η εκδήλωση για τα 20χρονα της Δημοτικής Χορωδίας πραγματοποιήθηκε στις 
30/05/2011. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 

 
503.16 

 
[14.3.17] Λειτουργία Λαογραφικού Ομίλου 

 (Η παρ. 10 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 4/05/2011 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε τα ακόλουθα σε σχέση με τη λειτουργία του Λαογραφικού Ομίλου: 
 

(α) να εγκρίνει την έκδοση ξεχωριστού ενημερωτικού φυλλαδίου για το 
Χορευτικό/Λαογραφικό Όμιλο το οποίο θα μπορεί να διανέμεται στις 
εμφανίσεις του Ομίλου 
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(β) να δώσει καλυπτική έγκριση για την συμμετοχή του Ομίλου στις 
εκδηλώσεις “Περπατώ και Τρέχω για το Συνάνθρωπο μου” και 
“παζαράκι” της Τράπεζας Κύπρου που έγιναν αντίστοιχα στις 7 και 8 
Μαΐου 2011 με τη χρήση ζωντανής μουσικής.  

 
 Όσον αφορά μελλοντικές εκδηλώσεις το Συμβούλιο αποφάσισε ότι 

για τις εκδηλώσεις του Δήμου θα χρησιμοποιείται ζωντανή μουσική 
για τη συνοδεία του Χορευτικού Ομίλου και ο Δήμος θα επωμίζεται τη 
δαπάνη για τις αμοιβές των μουσικών. Για τις εκδηλώσεις άλλων 
φορέων, στις οποίες καλείται να συμμετάσχει ο Όμιλος, οι φορείς 
αυτοί θα καταβάλλουν το ποσό των €140 ανά μουσικό που θα 
συνοδεύει τον Όμιλο. 

 
503.17 

 (Η παρ. 12 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 4/05/2011 είναι σχετική). 

[14.3.02] Θερινές συναυλίες  

 
Οι θερινές συναυλίες του Δήμου έγιναν με χορηγό επικοινωνίας τον ραδιοφωνικό 
σταθμό “O ΛΟΓΟΣ”. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 

503.18 
 (Η παρ. 13 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 4/05/2011 είναι σχετική). 

[14.2.01.6]  Πρόγραμμα εκδηλώσεων Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2011 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει το πρόγραμμα εκδηλώσεων Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2011 που 
επισυνάπτεται ως Παράρτημα “A” στα πρακτικά. 

 
503.19 

 (Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 15/06/2011 είναι σχετική). 

[14.3.16]  Λειτουργία Συμφωνικής Μπάντας Δήμου Στροβόλου 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει την ετοιμασία δύο φανελλών για έκαστο μέλος της 
Συμφωνικής Μπάντας. 
 
Επίσης αποφάσισε να εγκρίνει την παραχώρηση ενός γεύματος στα μέλη της 
Συμφωνικής Μπάντας. 

 
503.20  

 (Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 15/06/2011 είναι σχετική). 

[14.2.09]  Διοργάνωση Ποιητικών Βραδιών 

 
Οι Ποιητικές βραδιές έχουν πραγματοποιηθεί στις 18/7/2011 και 12/8/2011. 
 
Στην Ποιητική Βραδιά του Αυγούστου συμμετείχε και ο άγγλος ποιητής και 
καθηγητής Richard Burns Berengarten του οποίου τα έξοδα αεροπορικής 
μετάβασης και διαμονής έχει επωμιστεί ο Δήμος. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
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Περαιτέρω το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
και αποφάσισε όπως στους συντελεστές των Ποιητικών Βραδιών παραχωρείται ένα 
γεύμα ή δείπνο. 

 
503.21 

 (Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 15/06/2011 είναι σχετική). 

[14.3.01]  Καταβολή τελών συμμετοχής σε Ομίλους και Εργαστήρια 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε όπως τα τέλη συμμετοχής στους Ομίλους και Εργαστήρια του Δήμου 
παραμείνουν ως έχουν και για τη νέα περίοδο Σεπτεμβρίου 2011-Ιουνίου 2012. 
 
 

503.22 
 (Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 15/06/2011 είναι σχετική). 

[14.2.2] Παιδική Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει την πραγματοποίηση παιδικής Χριστουγεννιάτικης 
εκδήλωσης το Σάββατο 3/12/2011. 
 

503.23 

 (Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 15/06/2011 είναι σχετική). 

[14.3.15] Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων με 
θέμα «Βραδιά Υδατικής Συνείδησης» 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει πρόταση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για 
συνδιοργάνωση εκδήλωσης με θέμα “Βραδιά Υδατικής Συνείδησης”. 
 

503.24 

 (Η παρ. 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 15/06/2011 είναι σχετική). 

[11.4.4] «Πρόταση του πολιτιστικού ιδρύματος Φώτος Φωτιάδης για απόδοση 
τιμής στον Κώστα Μόντη 

 
Το έτος 2014 συμπληρώνονται 10 χρόνια από το θάνατο του ποιητή Κώστα Μόντη 
και 100 χρόνια από τη γέννηση του. Με την ευκαιρία αυτή το Ίδρυμα Φώτος 
Φωτιάδης προτείνει όπως το όνομα του Κώστα Μόντη δοθεί σε δρόμους, πλατείες ή 
και πάρκα του Δήμου. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την συμπερίληψη του ονόματος του Κώστα 
Μόντη στον κατάλογο ονομασιών οδών του Δήμου. 

 
503.25 

 (Η παρ. 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 15/06/2011 είναι σχετική). 

[14.3.02] Διοργάνωση φεστιβάλ Χορωδιών 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε την μη πραγματοποίηση του φεστιβάλ κατά το 2011. 
 

503.26 

 (Η παρ. 10 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 15/06/2011 είναι σχετική). 

[14.3.06] Πρόταση από Κατερίνα Μηνά για πραγματοποίηση συναυλίας με 
τίτλο «a night at the Oscars» 
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Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει την πραγματοποίηση συναυλίας με τίτλο “A night at the 
Oscars”. 
 
Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στις 20/12/2011 
και η είσοδος θα είναι δωρεάν. 
 
Η δαπάνη για την πραγματοποίηση της συναυλίας θα ανέλθει στις €10.250,00 
όπως φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

Είδος Δαπάνης Κόστος 
€ 

Αμοιβές συμμετεχόντων  7.500 
Διαμονή Ρομάν Καριόλου     400 
Ενοικίαση μηχανήματος προβολής και Laptop     550 
Άλλα έξοδα 
Εκτυπωτικά(φυλλάδια, προγράμματα, πανό) 
Ενοικίαση καρεκλών και αναλογιών 
Ηχογράφηση, φωτογράφηση, βιντεογράφηση, έξοδα φιλοξενίας 

 1.800 

Σύνολο 10.250 
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στο ΡΙΚ για να είναι χορηγός 
επικοινωνίας της εκδήλωσης. 

 
503.27 

 (Η παρ. 11 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 15/06/2011 είναι σχετική). 

[14.2.01] Αγορά μηχανήματος προβολής 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει την αγορά μηχανήματος προβολής το οποίο θα 
εγκατασταθεί στο Δημοτικό Θέατρο. 

 
503.28 

 (Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερ. 14/08/2011 είναι σχετική). 

[13.20.141, 14.3.04.1] Χριστουγεννιάτικος Διάκοσμος 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε τα ακόλουθα σε σχέση με τον φετινό Χριστουγεννιάτικο Διάκοσμο: 

- Μη φωταγώγηση του φωτεινού χριστουγεννιάτικου διάκοσμου στις  
επιστήλιες γιρλάντες για τη Χριστουγεννιάτικη περίοδο 2011. 

-  Φωταγώγηση του Δημοτικού Μεγάρου. 
- Τοποθέτηση σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου των υφιστάμενων   

Χριστουγεννιάτικων δέντρων και άλλων Χριστουγεννιάτικων 
αντικειμένων/στολιδιών/ ταμπελών.  

-  Αγορά νέων μη φωτεινών αντικειμένων Χριστουγεννιάτικου διακόσμου, 
βάσει της εγκεκριμένης πρόνοιας του Προϋπολογισμού. 

 

Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημερομηνίας 30/06/2011 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 

Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 

 
503.29 

 (Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
ημερ. 30/06/2011 είναι σχετική). 

[1.1.08.01/3] Μετατροπή του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου στο 
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο σε 4 γήπεδα futsal/Ρύθμιση Τελικού Ποσού 
Συμβολαίου 
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Στο ποσό του συμβολαίου το οποίο ανέρχεται στις €164.915,00 έγιναν διάφορες 
προσθαφαιρέσεις συνολικού ύψους €52.439,87. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ. 495.8/11.1.11 απόφασή του έδωσε καλυπτική 
έγκριση για ποσό ύψους €38.450,00 για διάφορες επιπρόσθετες εργασίες που 
κρίθηκε αναγκαία η εκτέλεσή τους. 
 
Για να καταστούν πιο λειτουργικοί οι χώροι προωθήθηκε η εκτέλεση και άλλων 
επιπρόσθετων εργασιών που αφορούσαν κατασκευή ανθώνων και διαδρόμων 
ανατολικά και δυτικά των γηπέδων futsal συνολικού ύψους €13.989.87. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και 
αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση για την διάθεση της πιο πάνω δαπάνης με 
την οποία ολοκληρώνεται  η πληρωμή των επιπρόσθετων εργασιών. 
 

503.30 
 

[1.1.2.2]  Αθλητική Εκδήλωση για την ημέρα της Ανεξαρτησίας 

 (Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
ημερ. 30/06/2011 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και 
αποφάσισε να εγκρίνει τη διοργάνωση της πιο πάνω θεσμοθετημένης εκδήλωσης 
την 1η

 
 Οκτωβρίου 2011. 

503.31 
 (Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
ημερ. 30/06/2011 είναι σχετική).  

[1.2.3] Αίτημα Nuevo Campo για χρήση των γηπέδων Futsal του Δήμου  

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και 
αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα. 
 

503.32 

 

[1.1.4] Βράβευση Αθλητών και Σωματείων Στροβόλου/Επιχορήγηση 
Αθλητικών Σωματείων 

 (Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
ημερ. 30/06/2011 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και 
αποφάσισε τα ακόλουθα σε ότι αφορά τη βράβευση αθλητών και σωματείων καθώς 
και την επιχορήγηση των αθλητικών σωματείων Στροβόλου: 
 

(α) να βραβεύσει όλους τους αθλητές που είναι δημότες Στροβόλου και 
πρώτευσαν σε παγκύπριους αγώνες ή διακρίθηκαν σε διεθνής αγώνες 
στην Κύπρο και στο εξωτερικό και τα σωματεία που κατέκτησαν 
πρωτάθλημα ή κύπελλο στην κατηγορία που αγωνίζονται  

 
(β)  να εγκρίνει την επιχορήγηση όλων των αθλητικών Σωματείων Στροβόλου 

που είχαν ενεργό αθλητική δραστηριότητα κατά το 2010-2011. Η κατανομή 
των ποσών σ’ αυτά θα γίνει όταν θα υποβληθούν όλα τα αναγκαία στοιχεία 
από τις Ομοσπονδίες. 

 
(γ) η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011 η ώρα 

7:30μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο 
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(δ) να αποσταλεί επίσημη πρόσκληση στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, 
στον Πρόεδρο του ΚΟΑ και στον Πρόεδρο της ΚΟΕ για να τιμήσουν με την 
παρουσία τους την εκδήλωση και να ζητηθεί από αυτούς αν το επιθυμούν 
να απευθύνουν χαιρετισμό 

 
(ε)  να επιδιωχθεί η συμμετοχή στην εκδήλωση κάποιου κύπριου αθλητή ή 

αθλήτριας που σημείωσε διεθνείς επιτυχίες. Ως πρώτη επιλογή ο αθλητής 
του άλματος ύψους Κυριάκος Ιωάννου και δεύτερη επιλογή ο 
αντισφαιριστής Μάρκος Παγδατής. 

 
(στ) να κληθεί επαγγελματίας αθλητικογράφος για να παρουσιάσει την 

εκδήλωση. 
 

503.33 
 (Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
ημερ. 07/09/2011 είναι σχετική). 

[1.3.1] Λειτουργία Ακαδημιών Αθλητισμού 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και 
αποφάσισε να καθορίσει τα πιο κάτω δικαιώματα στις περιπτώσεις συμμετοχής 
αδελφιών στην Ακαδημία. 

- Δύο αδέλφια     €65,00 
- Τρία αδέλφια     €90,00 
- Τέσσερα αδέλφια  €100,00 

 
 

503.34   Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων ημερομηνίας 15/06/2011 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο για ενημέρωση. 

Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

 
 
503.35  

 

[3.5.02.03] Αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας δημόσιας κολυμβητικής 
δεξαμενής σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών 
Νόμου, Ν 55(Ι)/92 όπως έχει τροποποιηθεί από το Νόμο Ν 105(Ι)/1996 και τους Περί 
Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμούς, ΚΔΠ 368/96 

Η δημόσια κολυμβητική δεξαμενή με την ονομασία Nicosia Gymnastic Center η οποία βρίσκεται 
στην οδό Αιγάλεω αρ. 9 στο Στρόβολο, έχει επιθεωρηθεί και έχει διαπιστωθεί ότι η λειτουργία της 
πληροί όλες τις πρόνοιες της πιο πάνω Νομοθεσίας. 

 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, αποφάσισε να εγκρίνει την έκδοση της σχετικής 
άδειας λειτουργίας για ένα χρόνο, από την ημερομηνία έκδοσης της, όπως προβλέπεται από το 
άρθρο 4 του Νόμου 105(Ι)/1996. 
 
503.36 

 

[15.27.26/2] Καθορισμός διαδικασίας για τη διεξαγωγή προφορικής εξέτασης των 
υποψηφίων για τη θέση Λογιστή 

Το Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα σε ότι αφορά την διεξαγωγή της προφορικής εξέτασης των 
υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης Λογιστή: 
 

α.   
  Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως η προφορική εξέταση των υποψηφίων   

διεξαχθεί στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2011.  

Ημερομηνία διεξαγωγής της προφορικής εξέτασης των υποψηφίων 

 
β. Βαθμολογία 
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Το Συμβούλιο αποφάσισε να καθορίσει τις ακόλουθες παραμέτρους σε 
ότι αφορά την βαθμολόγηση των υποψηφίων: 
 

(i)  για την επίδοση των υποψηφίων θα χρησιμοποιηθούν 
τέσσερις βαθμοί σύγκρισης, ήτοι “μέτριος/α”, “καλός/ή”, 
“πολύ καλός/ή”, “εξαίρετος/η” 

 
(ii) τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλουν να 

αιτιολογήσουν γραπτώς τη βαθμολογία που θα δώσουν 
στον κάθε υποψήφιο. Η αιτιολόγηση αυτή πρέπει να 
τεκμηριώνεται πάνω σε ειδικό έντυπο που θα ετοιμαστεί για 
το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία. 

 
(iii)  θα προσληφθεί ο υποψήφιος που θα πάρει τη βαθμολογία 

με τα περισσότερα “εξαίρετος/η”. 
 

Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν εξασφαλίσει 
βαθμολογία με το “εξαίρετος/η”, θα προσληφθεί ο 
υποψήφιος που θα εξασφαλίσει τη βαθμολογία με τα 
περισσότερα “πολύ καλός/ή” 
 

(iv) σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων με το βαθμό 
“εξαίρετος/η” θα προηγείται εκείνος που θα έχει τα   
περισσότερα “πολύ καλός/ή” και ούτω καθ’ εξής. 

 
 

γ. 
Μεταπτυχιακά διπλώματα και άλλα ακαδημαϊκά προσόντα πέραν από 
αυτά που καθορίζονται στην σχετική προκήρυξη για διεκδίκηση της 
θέσης θα λαμβάνονται υπόψη και θα τους αποδίδεται η ανάλογη 
βαρύτητα κατά τη βαθμολόγηση των υποψηφίων. 

Ακαδημαϊκά προσόντα 

 
 

δ. 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο μαζί με τους 
εκπροσώπους των Δημοτικών Ομάδων να συνέλθουν πριν την έναρξη 
της συνεδρίας και να διαμορφώσουν τέσσερις συνολικά ερωτήσεις που 
θα υποβληθούν στους υποψήφιους. 

Ερωτήσεις προς τους υποψηφίους 

 
Οι ερωτήσεις θα είναι πανομοιότυπες για όλους τους υποψήφιους και 
θα τις υποβάλει σ’ αυτούς ο Δήμαρχος. 

 
 
 
503.37 
 

[15.30.01.04]  Πρόσληψη Σχολικών Τροχονόμων 

Για την εκτέλεση καθηκόντων Σχολικού Τροχονόμου ενδιαφέρθηκαν 22 πρόσωπα τα οποία 
κλήθηκαν σε συνέντευξη ενώπιον Υπηρεσιακής Επιτροπής, η οποία ορίστηκε για το σκοπό αυτό. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της πιο πάνω Επιτροπής και αποφάσισε να εγκρίνει τα 
πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο πιο κάτω πίνακα για να εκτελούν καθήκοντα σχολικού 
τροχονόμου και να τα εξουσιοδοτήσει να ρυθμίζουν την τροχαία κίνηση κατά την διασταύρωση 
των δρόμων από μαθητές στις διαβάσεις πεζών στα δημοτικά σχολεία Στροβόλου. 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
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1 Ανθή Αργυρού  

  
Λόρδου Βύρωνα 16, διαμ. 101Β, Στρόβολος 

2 Ανδρέας Κώστα  
 

Λεωφ. Αρχ. Κυπριανού 103Β, Στρόβολος  
 

3 Αντώνης Κακουλλής  
 

Χίου 5, 2480 Τσέρι 
 

4 Χρίστος Γκότσης  
 

Αισχύλου 57, Λευκωσία  
 

5 Μαριλένα Παντελή 
 

Αλ. Παπαδιαμάντη 5, Διαμ. 6, Συν. Στρόβολος ΙΙ 
2038 Στρόβολος  
 

6 Κάρμεν Μαρκέλλα Παναγιώτου Γεννάγρων 10, Διαμ. 2, 2044 Στρόβολος 
 

7 Ξένια Νικολάου 
 

Ρεθύμνου 3, 2313 Λακατάμια  
 

8 Ελενίτσα Παρίδη 
 

Αγ. Γενναδίου 23Α

 
, 2054 Στρόβολος  

9 Ανδρέας Αγαπίου  
 

Ορέστου 2, Διαμ. 5, Συν. Στρόβολος ΙΙΙ , 2034 Στρόβολος 
 

10 Παναγιώτα Αντωνίου  
 

Ορέστου 2, Διαμ. 5, Συν. Στρόβολος ΙΙΙ, 2034Στρόβολος 
 

11 Ειρήνη Στυλιανού  
 

Αριστοκύπρου 35 
 

12 Γιώργος Τσίντας 
 

Ισιδώρου 3, Στρόβολος  
 

13 Κωνσταντίνος Ιωαννίδης  
 

Λεωφ. Στροβόλου 105, Διαμ.101, 2040 Στρόβολος 
 

14 Κούλλα Αντωνίου 
Φλουρέντζου 
 

Σικελιανού 20, Διαμ. 4, Συν. Στρόβολος ΙΙ 

15 Ξενοφών Ξενοφώντος  
 

Νικηφόρου Φωκά 30, 1036 Λευκωσία  
 

16 Σωτηρούλλα Πατούνα 
 

Καλλέργη 14, διαμ. 12, Συν. Στρόβολος ΙΙΙ  
 

17 Μάριος Καζαράς Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Στρόβολος  
 

18 Αγγελική – Χλόη Σιουτούλα  
 

Κασσάνδρας 4Α

 
  Διαμ. 101, Στρόβολος  

 
 
Δήμαρχος 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
 της Δημοκρατίας 
 
ΚΠ’’Γ/ΜΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “A” 

 

 
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Δήμου Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2011 

Ιούνιος 
Τετάρτη 01/06/11, 20:00  Δήμος Στροβόλου – 

Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου  

Πρώτη θερινή συναυλία με τη Συμφωνική 
Μπάντα Δήμου Στροβόλου – Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου  

 Πάρκο Ακρόπολης  

Τρίτη 07/06/11  
20:30 

Φωτογραφικός 
Όμιλος Δήμου 
Στροβόλου  

Εγκαίνια Ετήσιας Έκθεσης 
Διάρκεια Ετήσιας Έκθεσης: 7-10/06/11 
 

 Αίθουσα Εκδηλώσεων 
Δημοτικού Μεγάρου 
Στροβόλου  

Τετάρτη 08/06/11  19:30 
 

Δήμος Στροβόλου Διάλεξη με θέμα «Δερματικός καρκίνος και οι 
κοινές δερματικές ‘ελιές’ και η σχέση τους με το 
μελάνωμα». 
Ομιλητής: Δρ Γιώργος Αναγιωτός-Πλαστικός 
Χειρουργός 

 Συνοικισμός Κόκκινες 
 

Πέμπτη 09/06/11  Δήμος Στροβόλου  Διάλεξη με θέμα «Δερματικός καρκίνος και οι 
κοινές δερματικές ‘ελιές’ και η σχέση τους με το 
μελάνωμα». 
Ομιλητής: Δρ Γιώργος Αναγιωτός-Πλαστικός 
Χειρουργός 

 Χώρος: Συνοικισμός 
Στρόβολος ΙΙΙ 
 

Παρασκευή 10/06/11 
19:30  

Δήμος Στροβόλου  Εγκαίνια Έκθεσης Εικαστικού Ομίλου με έργα 
μελών των Εργαστηριών Ζωγραφικής  

 Σπηλιές Πάρκου 
Ακροπόλεως  

Τετάρτη 15/06/11 
18:30 

Δήμος Στροβόλου Παραστάσεις Θεατρικών Εργαστηρίων Δήμου 
Στροβόλου  

 Πάρκο Αγίου Δημητρίου   

Τρίτη 21/06/11, 20:30 
Παγκόσμια Ημέρα 
Μουσικής   

Δήμος Στροβόλου  «Ο Έρωτας μέσα από το Δημοτικό Τραγούδι» 
Δεύτερη Θερινή Συναυλία  

με την ευκαιρία της Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής 

 Πάρκο Ακρόπολης  

ΙΟΥΛΙΟΣ 
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Δευτέρα 04/07/11, 
20:30 

Δήμος Στροβόλου, με τη 
συνεργασία των 9 
Κατεχόμενων Δήμων, 
Αμμοχώστου, 
Κερύνειας, Ακανθούς, 
Καραβά, Κυθραίας, 
Λαπήθου, Λευκονοίκου, 
Λύσης και Μόρφου. 

Εκδήλωση «Μνήμες κατεχομένων» 
Θα προηγηθούν εγκαίνια έκθεσης «Λαϊκές τέχνες 

από τις κατεχόμενες περιοχές μας». 
 
 
 
 
 

 Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου 

Τρίτη 05/07/11, 20:30 Δήμος Στροβόλου Αναδρομή στο καλό λαϊκό τραγούδι  
με τον Κύπρο Χαριλάου 
Τρίτη Θερινή Συναυλία 

 Πάρκο Τάκη Ζεμπύλα 

Εκκρεμεί  Δήμος Στροβόλου – 
Αθλητικό Σωματείο 
Κεραυνός  

Μνημόσυνο για την 9η Ιουλίου σε συνεργασία με 
το Σωματείο Κεραυνός 

 Σωματείο Κεραυνός  

Δευτέρα 18/07/11, 
20:30  
 

Δήμος Στροβόλου και 
Περιοδικό Λογοτεχνίας 
και Κριτικής «Ακτή» 

Πρώτη Ποιητική Βραδιά   Πάρκο Αγίου Δημητρίου 

Αναμένεται ενημέρωση 
από την Εκκλησιαστική 
Επιτροπή Παναγιάς 
Χρυσελεούσας 

Δήμος Στροβόλου – 
Εκκλησιαστική 
Επιτροπή Παναγίας 
Χρυσελεούσας  

Θρησκευτικό Μνημόσυνο Εθνομάρτυρα 
Κυπριανού 

 Ιερός Ναός Παναγίας 
Χρυσελεούσας  

Πέμπτη 28/07/11, 
20:30  

Δήμος Στροβόλου  Συναυλία με το Στέλιο Βλάχο και το μουσικό 
συγκρότημα «ΟΖΟΝ»   

 Πάρκο Ακροπόλεως  

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
Δευτέρα 22/08/11, 
20:30  

Δήμος Στροβόλου και 
Περιοδικό Λογοτεχνίας 
και Κριτικής «Ακτή» 

Δεύτερη Ποιητική Βραδιά με Πανσέληνο   Πάρκο Αγίου Δημητρίου 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
Πέμπτη 01/09/11 , 
20:30 

Δήμος Στροβόλου  «Γαμπρός για κλάματα» από το θέατρο Διόνυσος  Αμφιθέατρο Μακαρίου ΙΙΙ 

Πέμπτη 15/09/11, 
20:30 

Δήμος Στροβόλου   Θεατρική Παράσταση «Ο μακαρίτης ο 
Εφτάψυχος», σε σκηνοθεσία Στέλιου Καυκαρίδη 

 Αμφιθέατρο Μακαρίου ΙΙΙ 
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από το Σατυρικό Θέατρο 
Παρασκευή 23/09/11, 
20:30 

Δήμος Στροβόλου  Συναυλία με το μουσικό σχήμα «The Apotihans»  Πάρκο Ακροπόλεως 

Τετάρτη 
28/09/11,16:00 

Δήμος Στροβόλου  Μουσικό Απόγευμα με την Τρίτη Ηλικία   Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
Πέμπτη και Παρασκευή 
13-14/10/11 και Δευτέρα-
Τετάρτη 17-19/10/11  
Εκκρεμεί λήψη 
απόφασης 
 

Δήμος Στροβόλου  Προσφορά Θεατρικών Παραστάσεων σε 
Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία του 
Στροβόλου   

 

 Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
Η ακριβής 
ημερομηνία θα 
αποφασιστεί σε 
συνεργασία με το 
Σωματείο Παρνασσός. 

Δήμος Στροβόλου – 
Σωματείο Παρνασσός 
Στροβόλου  

Εκδήλωση Μνήμης Πολυτεχνείου  Σωματείο Παρνασσός 
Στροβόλου  

Πέμπτη 10/11/11, 
20:30 

Δήμος Στροβόλου  “Musica D’ amore”  
Μουσική παράσταση με έργα από Ιταλικές 
Σερενάτες, αυστριακές και ελληνικές Οπερέττες 
με τον Κύρο Πατσαλίδη και άλλους καλλιτέχνες  

 Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
Εκκρεμεί  Δήμος Στροβόλου  Παιδικό Χριστουγεννιάτικο Πανηγύρι    
Εκκρεμεί λήψη 
απόφασης  

Δήμος Στροβόλου  Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Δήμου Στροβόλου   Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου  

Πέμπτη 08/12/11 Δήμος Στροβόλου – 
Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου  

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Συμφωνικής 
Μπάντας Δήμου Στροβόλου – Ευρωπαϊκού 

Πανεπιστημίου Κύπρου  

 Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου  

Τετάρτη 21/12/11, 
18:30   

Δήμος Στροβόλου  Παραστάσεις Θεατρικών Εργαστηρίων   Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου  

 


