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Πρακτικά 512 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 13/03/2012 
 

 
 
 
Πρακτικά 512ης

 

 συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του Δήμου στις 13/03/2012 από τις 6:30μμ – 9:15 μμ 

 
 
Αρ συνεδρίας: 4/2012 
 
 
 

 
Παρόντες: 

Δρ    Λάζαρος Σ. Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος 
κ. Ανδρέας Μαϊμάρης, Αντιδήμαρχος  

 
             

κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης   Μάρκος Κληρίδης 
 Σταύρος Γερολατσίτης   Φρόσω Γεωργιάδου 
 Ανδρούλα Αντωνίου   Δημήτρης Τσίγκης 
 Μαρία Πασχάλη    Στέλλα Αυλωνίτη 
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου  Μάριος Χατζηβασιλείου 
 Θωμάς Βασιλείου   Αντώνης Μηχανικός  Μέλη   
 Γεώργιος Αναστασίου   Γεώργιος Χρυσάνθου  Δημοτικού   
 Χρίστος Τσίγκης   Μάριος Ανδρέου  Συμβουλίου 
 Στέλιος Γεωργίου   Σωτήρης Λουκαΐδης    
 Σταύρος Σταυρινίδης   Κώστας Σωφρονίου  

Στέλλα Σουρμελή   Παναγιώτης Μανώλη 
           

 
       

 
Απόντες: 

κ.κ.  Μιχάλης Δαμιανός   Mέλη 
 Ανδρέας Παπαχαραλάμπους  Δημοτικού        

Φάνος Κουρουφέξης   Συμβουλίου 
 
 
 
Παρευρισκόμενος:
 

  κ. Α. Λάμπρου, Δημοτικός Γραμματέας 

 
 
Δικαιολόγηση απουσιών:
 

 Όλες οι απουσίες δικαιολογήθηκαν. 

 
512.1 Το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Υπηρεσία την ετοιμασία ενημερωτικής 

έκθεσης επι των ακόλουθων θεμάτων: 
 
• Ταμείο Προνοίας  Εργατών (Γενική Ενημέρωση, Επενδυτική Πολιτική, Κεφάλαια, 

Επένδυση Κεφαλαίων) 
 

• Εξωτερικοί Σύμβουλοι του Δήμου (κατάλογο με ονόματα Δικηγόρων, Αρχιτεκτόνων, 
Πολιτικών Μηχανικών, Επιμετρητών Ποσοτήτων, Μηχανολόγων Μηχανικών, 
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Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Αξιολογητών Προσφορών κ.τ.λ) εκτός από τις περιπτώσεις 
που έχουν επιλεγεί με την διαδικασία προκήρυξης/ κατακύρωσης προσφορών.  Στον 
κατάλογο να φαίνονται οι υποθέσεις που τους έχουν αναταθεί καθώς και οι αμοιβές 
που έχουν λάβει για την κάθε περίπτωση κατά τον τελευταίο χρόνο.  
 

• Εκκρεμούσες προσφυγές και πολιτικές αγωγές εναντίον του Δήμου. Σύντομη 
περιγραφή για την κάθε υπόθεση.  
 

• Ποινικές υποθέσεις που καταχωρήθηκαν από τον Δήμο το έτος 2011 για τα περίπτερα 
και τα υπόγεια. Ενημέρωση για την εξέλιξή τους και σε ποιους δικηγόρους έχουν 
ανατεθεί. 
 

• Όλες οι ποινικές υποθέσεις και πολιτικές αγωγές που έχουν εγερθεί δια και εκ μέρους 
του Δήμου για οποιοδήποτε θέμα και οποιοδήποτε δικηγόρο για το 2011.  Να 
ετοιμαστεί πίνακας με τις υποθέσεις, τους δικηγόρους που τις έχουν αναλάβει και τις 
αμοιβές που έχουν πάρει.  

 
 

512.2 
 
Επικύρωση Πρακτικών 

Τα πρακτικά της 510ης

 

 συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 24/01/2012 αναγνώστηκαν, 
επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 

 
Θέματα αρμοδιότητας Διαχειριστικής Επιτροπής 

Τα πρακτικά της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημ. 20/02/2012 κοινοποιήθηκαν στο 
Συμβούλιο. 
 

512.3 

 

[16.04.001] Αίτημα Εκδοτικού Οίκου ΔΙΑΣ Λτδ για ονοματοδότηση οδού στο 
όνομα του εκλιπόντα Άντη Χ”Κωστή 

 (Η παρ. 3  των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής  Επιτροπής ημ. 
20/02/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε όπως 
το όνομα του εκλιπόντα Άντη Χ’’Κωστή περιληφθεί στον κατάλογο ονομασιών οδών 
και δοθεί στο δρόμο που ενώνει τη Λεωφόρο Αρχαγγέλου (στο ύψος του 
κυκλοφοριακού κόμβου) με την οδό Σταδίου. 
 

512.4 

 

[16.4.01.1] Αίτημα Χρ Χ”Παύλου για ονοματοδότηση οδού στο όνομα Νίκου 
Χ”Παύλου, ήρωα, πεσόντα κατά την Τουρκική εισβολή του 1974. 

(Η παρ. 4  των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής  Επιτροπής ημ. 
20/02/2012  είναι σχετική) 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
εγκρίνει τη συμπερίληψη του πιο πάνω ονόματος στον κατάλογο ονομασιών οδών του 
Δήμου. 
 
Περαιτέρω αποφάσισε όπως το όνομα του Νίκου Χ’’Παύλου δοθεί σε ένα από τους 
δρόμους που θα προκύψει από την οικοπεδική ανάπτυξη του τεμαχίου με αρ. 468 
ΦΣΧ 30/13 

 
Ε2 του Τμήματος 08 δυνάμει του φακέλλου με αρ. ΔΓ 65/2008 
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512.5 

 

[16.4.02.1]  Αίτημα για μετονομασία της οδού Σιδηροκάστρου σε οδό 
Ασωμάτου 

(Η παρ. 5  των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής  Επιτροπής ημ. 
20/02/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
απορρίψει το αίτημα. 
 
Περαιτέρω αποφάσισε να εγκρίνει τη συμπερίληψή του πιο πάνω ονόματος στον 
κατάλογο ονομασιών οδών για ονοματοδότηση μιας νέας οδού. 

 
512.6 
 

[17.1.03/4]  Επέκταση υπηρεσιών φωτιστή Γ Παπαγεωργίου για το έτος 2012 

(Η παρ. 7  των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής  Επιτροπής ημ. 
20/02/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε τα 
ακόλουθα σε σχέση με το θέμα του φωτισμού του Δημοτικού Θεάτρου: 

 
 

α.  ο κος Δ. Τζωνής τύχει  κατάλληλης εκπαίδευσης  επί του αντικειμένου, μέσον  
παρακολούθησης ειδικών  μαθημάτων σε θέματα φωτισμού θεάτρου,  
 

β. ο Δήμος ζητήσει δήλωση ενδιαφέροντος από το προσωπικό του Δήμου ,που  
πιθανό κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις  για εργασίες  φωτισμού του Θεάτρου 
με στόχο την εκπαίδευση μεγαλύτερου αριθμού προσώπων, 
 

γ. επεκταθούν οι υπηρεσίες του κ. Γρ. Παπαφεωργίου για διάστημα έξι μηνών  
    ήτοι μέχρι τις 30/6/2012 στις ίδιες τιμές της προσφοράς του, 

 
δ. ο Δήμος ζητήσει  δημόσιες προσφορές για την αγορά υπηρεσιών έμπειρου  
    φωτιστή για τις ανάγκες του Δημοτικού θεάτρου Στροβόλου. 

 
512.7 

 
[15.30.01.03/2]  Αίτημα για διαγραφή εξώδικης καταγγελίας με αρ 05-004386 

(Η παρ.8  των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής  Επιτροπής ημ. 20/02/2012  
είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
απορρίψει το αίτημα. 
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα οικονομικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο αιτητής αποφάσισε όπως ο Δήμος του παράσχει τη δυνατότητα 
πληρωμής του προστίμου, ύψους €85, σε δόσεις. 

 
512.8 

 

[16.5.12] Πρόταση για αλλαγή τελών μηχανών χώρων στάθμευσης και 
αντικατάσταση παρκομέτρων στην οδό Σταυρού με μια μηχανή Pay& Display 

(Η παρ.9 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής  Επιτροπής ημ. 20/02/2012  
είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
εγκρίνει τα  πιο κάτω τέλη  στάθμευσης τα οποία θα ισχύουν από 11 Ιουνίου 2012. 
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Xρόνος Στάθμευσης     
            

Τέλη Στάθμευσης 

Μέχρι 2  ώρες                                   € 1.00 
Μέχρι 3  ώρες                           € 1.50                            
Μέχρι 4  ώρες                                   € 2.00 
Μέχρι 5  ώρες                                   € 2,50 
Μέχρι 6  ώρες                                   € 3.00 
Μέχρι 7  ώρες                            € 3,50 
Μέχρι 8  ώρες                                   € 4.00 
Μέχρι 9 ώρες                                    € 4,50 
Μέχρι 10  ώρες                                 € 5.00 

 
Περαιτέρω αποφάσισε να εγκρίνει την τοποθέτηση μιας εκ των δύο μηχανών που 
προορίζονταν για την οδό Ηλία Βενέζη, στην οδό Σταυρού λόγω της αυξημένης 
χρήσης των χώρων στάθμευσης που υπάρχουν και των πολύ συχνών προβλημάτων 
που παρουσιάζουν οι υφιστάμενες μηχανές παρκομέτρων με αποτέλεσμα να τίθενται 
εκτός λειτουργίας και να παρατηρείται απώλεια εσόδων για το Δήμο. 

 
512.9 

 

[14.3.8.1/4] Αίτημα Χ Γαβριήλ για την παραχώρηση του χώρου του Πάρκου 
Ακρόπολης για γαμήλια δεξίωση της θυγατέρας του 

(Η παρ. 11 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής  Επιτροπής ημ. 
20/02/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
εγκρίνει την παραχώρηση του χώρου του Πάρκου Ακροπόλεως για την γαμήλια 
δεξίωση της θυγατέρας του κου Χ.Γαβριήλ, εργάτη του Δήμου, στις 28/07/2012, από 
τις 8:00μ.μ-10:00μ.μ. 
 
Τα έξοδα καθαρισμού του χώρου και τυχόν άλλα έξοδα θα βαρύνουν τον αιτητή. 
 

512.10 

 

Ετοιμασία μελέτης αναφορικά με την παραχώρηση του Πάρκου Ακρόπολης 
για τη διοργάνωση γαμήλιων δεξιώσεων. 

(Η παρ. 11 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημ. 
20/02/2012 είναι σχετική).  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Υπηρεσία να  ετοιμάσει και να υποβάλει 
ολοκληρωμένη έκθεση αναφορικά με την παραχώρηση  χώρων του πάρκου 
Ακρόπολης  για την διοργάνωση γαμήλιων δεξιώσεων, η οποία να περιλαμβάνει τις 
πιθανές επιπτώσεις στην λειτουργία του πάρκου και στη πιθανή πρόκληση οχληρίας 
στον περιβάλλοντα χώρο, το κόστος του Δήμου για την καθαριότητα του χώρου και 
την συντήρηση του μετά το πέρας της γαμήλιας δεξίωσης  καθώς και το ύψος του 
τέλους που θα επιβάλλει. 

 
512.11 

 

[13.25.8/10] Οφειλόμενο τέλος θεάματος Ν Νικολάου Club XU για την 
Εκδήλωση Fame Story που έγινε στις 16/9/2005  

(Η παρ. 13 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής  Επιτροπής ημ. 
20/02/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι ο ως άνω οφειλέτης έχει εγκαταλείψει την 
Κύπρο, υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να εγκρίνει 
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την διαγραφή της οφειλής ύψους €1.895,91 που αφορά το τέλος θεάματος για την 
εκδήλωση Fame Story που πραγματοποιήθηκε στις 16/09/2005 και να ενημερωθεί 
σχετικά ο δικηγόρος στον οποίο ο Δήμος έχει αναθέσει τη λήψη δικαστικών μέτρων 
εναντίον του οφειλέτη. 

 

 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 

Τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημ. 01/03/2012 
κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 
 

512.12 

 

[1.3.1] Αίτημα της κας Μαρίας Κωνσταντίνου για μη καταβολή δικαιωμάτων 
συμμετοχής στην ακαδημία ποδοσφάιρου. 

(Η παρ. 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημ. 
01/03/2012  είναι σχετική). 
 
Η κα Μ. Κωνσταντίνου ζητά να απαλλαγεί από την καταβολή δικαιωμάτων για τα τρία 
της παιδιά που δεν συμμετείχαν στις προπονήσεις της ακαδημίας κατά το μήνα 
Ιανουάριο, λόγω ασθένειας. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και 
αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα. 

 

 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 

Τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 20/02/2012 κοινοποιήθηκαν 
στο Συμβούλιο. 
 

512.13 

 

[14.2.01.1, 14.2.01.2, 14.2.01.3 και 14.2.01.4] – Έγκριση ετήσιου προγράμματος 
εκδηλώσεων 

(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
20/02/2012  είναι σχετική). 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Δήμου που 
επισυνάπτεται ως Παράρτημα “Α”  στα πρακτικά. 

 
512.14 

 

[14.2.01.1, 14.2.01.2, 14.2.01.3 και 14.2.01.4] – Επιλογή Χορηγών και Χορηγών 
Επικοινωνίας για εκδηλώσεις  του Δήμου για το έτος 2012 

(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
20/02/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει κατάλογο με τους χορηγούς επικοινωνίας για τις εκδηλώσεις 
του Δήμου για τους μήνες Μάρτιο-Μάϊο 2012 που επισυνάπτεται ως Παράρτημα “B” 
στα πρακτικά. 
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512.15 
 
[14.3.02]  Συναυλία Δημοτικής Χορωδίας  

(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
20/02/2012  είναι σχετική). 

 
Η συναυλία της Δημοτικής Χορωδίας πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2012 στο 
Δημοτικό Θέατρο. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 
Τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν εξ ημισείας στο Σωματείο 
Φίλοι Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες “Η Αγάπη” και στον Παγκύπριο Σύνδεσμο για τη 
Δυσλεξία. 
 

512.16 
 
[7.11.02]  Μνημόσυνο πεσόντων αγωνιστών 1821 και 1955-1959 

(Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
20/02/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε όπως το μνημόσυνο των Πεσόντων αγωνιστών του 1821 και 1955-1959 
πραγματοποιηθεί στις 25 Μαρτίου 2012 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου με ομιλητή 
τον Δήμαρχο. 
 
Μετά το πέρας του μνημόσυνου θα ακολουθήσει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στα 
Φυλακισμένα Μνήματα. 

 
512.17 

 

[14.3.15] – Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων στις 
26/3/12 

(Η παρ. 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
20/02/2012  είναι σχετική). 
 
Η εκδήλωση εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση του με αρ. 
503.23 ημερομηνίας 13/09/2011.  
 
Σε συνέχεια της πιο πάνω απόφασής του το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την 
διάθεση ποσού ύψους €650.00 όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα για την 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης. 
 

Είδος Δαπάνης Κόστος 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Αμοιβές 2 μουσικών για συνοδεία Λαογραφικού 
Ομίλου  

€300 

Εκτυπωτικά (ο σχεδιασμός θα γίνει από ΤΑΥ)  €150 
Ηχητική κάλυψη και αμοιβή ηχολήπτη €200 

Σύνολο  €650 
 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα περιλαμβάνει: 
 

• Εγκαίνια Έκθεσης με έργα μελών του Φωτογραφικού Ομίλου και των 
Εργαστηρίων Ζωγραφικής του Δήμου Στροβόλου.  
 

• Παρουσίαση του έργου «ΚΥΣ – Κώδικας Υδατικής Συνείδησης» από το 
Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι της Πίτσας Αντωνιάδου. 
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• Καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το Λαογραφικό Όμιλο και τη Δημοτική 
Χορωδία Στροβόλου . 

 
 
512.18 

 

[14.3.17] Παράσταση Λαογραφικού/ Χορευτικού Ομίλου «Έλα απόψε στου 
Θωμά» 

(Η παρ. 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
20/02/2012  είναι σχετική). 
 
Η παράσταση του Λαογραφικού Ομίλου με τίτλο “ Έλα απόψε στου Θωμά” 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 25 Νοεμβρίου 2011, στο Δημοτικό Θέατρο. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων  και 
αποφάσισε να εγκρίνει την επανάληψη της παράστασης στις 7/05/2012 στο Δημοτικό 
Θέατρο. 
 
Για το σκοπό αυτό το Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση ποσού ύψους €2.050 όπως 
φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα: 
 

Είδος Δαπάνης Κόστος 

Ηχητική κάλυψη €400 

Ενοικίαση μηχανήματος προβολής  €450 

Προβολή (εκτύπωση εισιτηρίων, προσκλήσεων 
και πανό κλπ) 

€350 

Άλλα έξοδα: Ενοικίαση καρεκλών και 
αναλογίων, έξοδα φιλοξενίας, ενοικίαση 
βάθρων, φωτογραφική κάλυψη, άνθη, 
αναλώσιμα υλικά 

€850 

Σύνολο  €2.050 

 
Το εισιτήριο εισόδου καθορίστηκε  στα €7,00 και τα έσοδα από την πώληση τους θα 
διατεθούν για τα άπορα παιδιά στην Ελλάδα. 

 
512.19 

 

[14.3.16] Δαπάνες συναυλίας Musica Live III, που πραγματοποιήθηκε στις 
17/2/12 στο Δημοτικό Θέατρο 

(Η παρ. 10 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
20/02/2012  είναι σχετική). 
 
Η συναυλία Musica Live ΙΙΙ πραγματοποιήθηκε στις 17/02/2012 στο Δημοτικό Θέατρο 
με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Μπάντας καθώς και ιδιωτικών και δημόσιων 
Σχολών. 
 
Για την πραγματοποίηση της δαπανήθηκε ποσό ύψους €1.065,00 όπως φαίνεται στον 
πιο κάτω πίνακα: 
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Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 

512.20 

 

[14.3.06 και 14.2.01.1] Αξιολόγηση προτάσεων από καλλιτεχνικούς φορείς για 
την πραγματοποίηση εκδήλωσης με την ευκαιρία του Πάσχα  

(Η παρ. 11 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
20/02/2012  είναι σχετική). 
 
Σχετικός πίνακας με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από καλλιτεχνικούς φορείς σε 
σχέση με την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου 2012 στο Δημτοικό 
Θέατρο με την ευκαιρία του Πάσχα κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με τα πρακτικά της 
πιο πάνω συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει: 

 (α)  την πρόταση του Πολιτιστικού Ομίλου Βασιλιτζιά με θέμα “Κύπρος της 
ανατολής-Κοινή πορεία Κυπριακής και Βυζαντινής μουσικής στο πέρασμα 
των αιώνων” 

 
(β)  τη διάθεση ποσού ύψους €3.930,00 όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα για 

την πραγματοποίηση της εκδήλωσης της οποίας το πρόγραμμα θα 
περιλαμβάνει Βυζαντινούς Ύμνους και κυπριακά τραγούδια  από τη 
Βυζαντινή Χορωδία της Ιεράς Μητρόπολης Τριμιθούντας και το μουσικό 
τμήμα του Πολιτιστικού Ομίλου Βασιλιτζιάς. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
512.21 

 

[14.3.03] Πρόταση της κας Φρειδερίκης Μενελάου για έναρξη κύκλου 
συναντήσεων με θέμα το Θεατρικό Παιχνίδι 

(Η παρ. 12 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
20/02/2012  είναι σχετική) 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση. 

Είδος Δαπάνης Κόστος  
Προσφορά ελαφρών κεραστικών στους 
250 συμμετέχοντες στις πρόβες 

€500 

Ενοικίαση 130 καθισμάτων για τους 
μουσικούς 

€150 

Ηχητική κάλυψη  €250 
Βιντεογράφηση  €165 

Σύνολο  €1.065 

Είδος Δαπάνης Κόστος 
Αμοιβές  €2.400 
Έξοδα προβολής (εκτυπωτικά, πανό, ετοιμασία 
ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής διαφήμισης, έξοδα 
φιλοξενίας, φωτογράφιση, ενοικίαση αναλογίων και 
καρεκλών, άνθη, ενοικίαση μηχανήματος προβολής)    

€1.300 

Ενίσχυση ηχητικής κάλυψης  
Η αμοιβή του ηχολήπτη θα καλυφθεί από τον 
Πολιτιστικό Όμιλο «Βασιλιτζιά».   

€230 

Σύνολο 
Στις αμοιβές συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.  

€3.930 
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512.22 

 

[14.3.06]  Εκπρόθεσμες προτάσεις που υποβλήθηκαν  για ένταξή τους στο 
πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου το έτος 2012 

(Η παρ. 13 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
20/02/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στον πιο 
κάτω πίνακα υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής 
Πόλιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε να τις απορρίψει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
512.23 

 

[14.3.12] Αίτημα των κ.κ.  Στ. Χατζησάββα και Λ. Μαλένη για αγορά από το 
Δήμο αριθμού αντιτύπων του δίσκου «You are welcome, friends, to Cyprus» 

(Η παρ. 14 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
20/02/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα. 

 
512.24 

 

[14.3.17] Αίτημα από τον κ. Νίκο Καλλή Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Δευτεράς, για πραγματοποίηση μιας παράστασης από το Λαογραφικό Όμιλο 
Στροβόλου στη Δευτερά 

(Η παρ. 15 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
20/02/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα με την προϋπόθεση ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Δευτεράς θα αναλάβει το κόστος για τις αμοιβές των μουσικών που θα συνοδεύουν 
τους χορευτές. 
 

512.25 

 

[14.3.17]  Αίτημα για οικονομική στήριξη της μετάβασης του Λαογραφικού 
Ομίλου στο εξωτερικό 

(Η παρ. 17 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
20/02/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανάγκη που υπάρχει για οικονομική 
περισυλλογή, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα. 

Όνομα προσώπου που 
υποβάλλει την πρόταση  ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

Βαλεντίνα Σοφοκλέους – Non 
Linear Productions (ημερ. 3/2/12) 

Παρουσίαση της κωμωδίας «Οι Απατεώνες» 
 

Γιάννης Μιχαηλίδης – Μονοπάτια 
Παραγωγές (3/2/12)  

Προτάσεις για μουσικές εκδηλώσεις, μουσικά 
σεμινάρια, παιδικές παραστάσεις  

Μαρία Ευαγγέλου – AMME 
Consultancy   

Οικονομική ενίσχυση των Παιδικών 
Θεατρικών Παραστάσεων με θέμα την 
αρχαιοκαπηλία και την παράνομη διακίνηση 
αρχαιοτήτων. Πρωταγωνιστές αρχαιολόγοι με 
αυθεντικές πήλινες κούκλες.    
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Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων ημ. 
15/09/2011 κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
 

512.26 

 

[11.12.03.05 – Β285/2005] Ανέγερση αποδυτηρίων στο γήπεδο του Οικισμού 
Εκτοπισθέντων “Στρόβολος  III” 

(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων ημ. 
15/09/2012  είναι σχετική). 
 
Η αίτηση για την έκδοση άδειας οικοδομής για την ανέγερση των αποδυτηρίων στο 
γήπεδο του Οικισμού Εκτοπισθέντων “Στρόβολος ΙΙΙ” εγκρίθηκε από την Εκτελεστική 
Επιτροπή στη συνεδρία της ημ. 08/09/2011. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι πρόκειται για κοινοτικό έργο του οποίου η άδεια 
οικοδομής θα εκδοθεί επ’ ονόματι του Δήμου αποφάσισε να εγκρίνει την έκδοση της 
χωρίς την καταβολή δικαιωμάτων. 

 
 
512.27 
 

[12.5.02.1/ΙΙ] Αναπροσαρμογή Δημοτικών Ορίων Στροβόλου και Λακατάμιας 

Η Ιερά Μονή Κύκκου και η εταιρεία Cyfield Development Co Ltd  με κοινή τους αίτηση ζητούν 
αναπροσαρμογή των Δημοτικών ορίων Στροβόλου και Λακατάμιας ώστε το τεμάχιο με αρ. 3222 
του τμήματος 3 Φ/ΣΧ  ΧΧΧ/04.Ε1 το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Λακατάμιας να 
μεταφερθεί εξολοκλήρου στα δημοτικά όρια του Στροβόλου. Σκοπός των αιτητών είναι η 
ενοποίηση του πιο πάνω τεμαχίου με το τεμάχιο με αρ. 179 του Τμήματος 6, Φ/ΣΧ  ΧΧΧ/05.W.1  
στον Στρόβολο και η ενιαία αξιοποίηση τους. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι :  
 

(α) η ανάγκη για την πιο πάνω αναπροσαρμογή προκύπτει από την πρόθεση των 
αιτητών για ενιαία αξιοποίηση των δύο τεμαχίων τα οποία εφάπτονται του κοινού 
ορίου των δύο Δήμων, 

 
(β) η εξασφάλιση πολεοδομικής και στη συνέχεια οικοδομικής άδειας προϋποθέτει την 

ένταξη των δύο τεμαχίων στην ίδια δημοτική περιοχή,  
 
(γ) ο Δήμος Λακατάμιας έχει συμφωνήσει με την προτεινόμενη αναπροσαρμογή και 

την ένταξη του τεμαχίου που επηρεάζεται, στη δημοτική περιοχή Στροβόλου, 
 

αποφάσισε να εγκρίνει την προώθηση σχετικής πρότασης για έγκριση από το Υπουργικό 
Συμβούλιο όπως προβλέπεται από  το άρθρο 8 του Περί Δήμων Νόμου όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί με τον Νόμο 119/90. 
 
512.28 

 

[2.1.2.7.4/13] Βελτίωση αριθμού δρόμων στην περιοχή «Παρισσινός» σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του Νόμου, Κεφ 96 

Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη, η τελική έκθεση της κατασκευής, η 
κατανομή κόστους στους παρόδιους ιδιοκτήτες και οι χρεώσεις υπηρεσιών, για ενημέρωση. 
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512.29 
 

[15.30.01.04] Πρόσληψη Σχολικού Τροχονόμου 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει την κα Λουΐζα Λέλλου για να εκτελεί καθήκοντα σχολικού 
τροχονόμου και να την εξουσιοδοτήσει να ρυθμίζει την τροχαία κατά τη διασταύρωση των δρόμων 
από μαθητές στις διαβάσεις πεζών στα δημοτικά σχολεία Στροβόλου 
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο ζήτησε να ενημερωθεί για την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την 
επιλογή της κας Λ. Λέλλου. 
 
512.30 

 

[13.19.2.12] Έγκριση για επιπρόσθετες δαπάνες σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
άρθρου 66(1) του Περί Δήμων Νόμου 

Το Συμβούλιο με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 66(1) του Περί Δήμων 
Νόμου, αποφάσισε: 
 

(α)  
 

Κώδικας Προϋπολογισμού: 8072205 “Έξοδα Φιλοξενίας” 

  
Ποσό Πρόνοιας: €15.000,00 

 Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €2.500,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον 
κώδικα 80771 “Συμμετοχή Δήμου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα”. 

 
(β)  

 
Κώδικας Προϋπολογισμού: 81422  “Επιδιορθώσεις μονάδων φώτων τροχαίας” 

 
Ποσό Πρόνοιας: €11.000,00 

Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €2.750,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον 
κώδικα 8070102 “Ασφάλεια Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας”. 
 

(γ)  
 

Κώδικας Προϋπολογισμού: 8070502 “Δικηγορικά Έξοδα Προσφυγών” 

 
Ποσό Πρόνοιας: €10.000,00 

Να ζητήσει ανάλυση των δικηγορικών εξόδων που έχουν πληρωθεί για τις υποθέσεις που 
αναφέρονται στην πρόταση της Υπηρεσίας και το θέμα να επανέλθει στη προσεχή 
συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 
512.31 

 
[21.15.01] Διορισμός μελών Διοικούσας Επιτροπής Ανοικτού Σχολείου 

(Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 451.48/13.5.08 είναι σχετική) 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 451.48/3.5.2008 απόφαση του ενέκρινε την εγγραφή του 
Ανοικτού Σχολείου σύμφωνα τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο και διόρισε τα μέλη της 
πρώτης Διοικούσας Επιτροπής. 
 
Ο Δημοτικός Γραμματέας πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι η προσπάθεια  για την εγγραφή του 
Ανοικτού Σχολείου σύμφωνα με τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο δεν έχει καρποφορήσει 
γιατί ο Νόμος δεν παρέχει τη δυνατότητα στους Δήμους για την ίδρυση τέτοιων Ιδρυμάτων. Για το 
λόγο αυτό, πρόσθεσε, την οικονομική διαχείριση για τη λειτουργία του Ανοικτού Σχολείου την έχει 
αναλάβει το Πολυδύναμο Κέντρο Στροβόλου. Επίσης, κατέληξε, παραμένει σε εκκρεμότητα ο 
διορισμός των μελών της Επιτροπής η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των διαφόρων 
προγραμμάτων που λειτουργούν καθώς και άλλα θέματα εκτός της οικονομικής διαχείρισης. 
 
Ακολούθησε συζήτηση σε ότι αφορά τη σύνθεση της Επιτροπής. Διατυπώθηκαν απόψεις για 
συμμετοχή, στην Επιτροπή, εκπροσώπου της Σχολικής Εφορείας και του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού. Επίσης ακούστηκαν και απόψεις όπως την Επιτροπή αποτελέσουν τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Στροβόλου. 
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Ενόψει των πιο πάνω προβληματισμών το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Υπηρεσία 
να εξετάσει με βάση τους Κανονισμούς Λειτουργίας ή/και το καταστατικό του Ανοιχτού Σχολείου 
την ύπαρξη τυχόν εμποδίων ή και υποχρεώσεων σε ότι αφορά τη σύνθεση και τον διορισμό των 
μελών της Διοικούσας Επιτροπής και το θέμα να επανέλθει ενώπιόν του. 
 
512.32 

 

[18.1.04/2] Δημιουργία Αναπτυξιακής Εταιρείας για τους Δήμους της Επαρχίας 
Λευκωσίας 

 
( Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 473.9/1.9.09 είναι σχετική). 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση του με αρ. 473.9/1.9.09 αποφάσισε να δώσει την κατ’ 
αρχή έγκρισή του για να προχωρήσει η μελέτη σκοπιμότητας και η ετοιμασία κατασταστικού για 
δημιουργία της πιο πάνω εταιρείας. Επίσης αποφάσισε ότι την τελική του απόφαση θα την λάβει 
όταν θα υποβληθεί ολοκληρωμένη πρόταση ενώπιόν του. 
 
Για τη συζήτηση του θέματος διαβιβάστηκαν στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη τα ακόλουθα: 
 

(α) Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της Εταιρείας 
 
(β) Πρακτικό πρώτης καταστατικής συνέλευσης μετόχων της εταιρείας 
 
(γ) Πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας. 

 
 
Σύμφωνα με το πιο πάνω πιστοποιητικό η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας  (ΑΝΕΛ) συστάθηκε 
στις 16 Δεκεμβρίου 2011 με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, ως Εταιρεία Περιορισμένης 
Ευθύνης.   
 
Ο Δήμαρχος έκαμε εκτενή αναφορά στο ιστορικό του θέματος με ιδιαίτερη αναφορά στις ενέργειες 
που έγιναν από πλευράς του τέως Δημάρχου κου Σ. Ηλιοφώτου ως Προέδρου της προσωρινής 
Διοικούσας Επιτροπής, μετά την πρώτη καταστατική συνέλευση των μετόχων που έγινε το 
Νοέμβριο του 2011, για την εγγραφή και την έναρξη της λειτουργίας της Εταιρείας. Στην εταιρεία 
συμμετέχουν οι Δήμοι Στροβόλου, Έγκωμης, Λατσιών και Ιδαλίου. Επίσης ο Δήμαρχος, ανέφερε 
ότι σήμερα υπέβαλαν αίτηση για να συμμετάσχουν στην Εταιρεία και οι Δήμοι Λακατάμιας και 
Τσερίου. 
 
Ο κ. Β. Πολυκάρπου ανέφερε ότι παρόλο που δεν διαφωνεί ότι μια εταιρεία αυτού του επιπέδου, 
θα έβαζε το Δήμο Στροβόλου σε ποιο ανταγωνιστική θέση σε ότι αφορά την  διεκδίκηση 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων, εν τούτοις χωρίς καμιά απολύτως μελέτη η οποία να 
αποδεικνύει ότι η ίδρυση της θα αποβεί προς όφελος του Δήμου και χωρίς καμιά έγκριση από το 
Δημοτικό Συμβούλιο για συμμετοχή στην εταιρεία, η εταιρεία συστάθηκε και λειτουργεί ενώ ο 
Δήμος έχει συμβάλει και οικονομικά. Για τους λόγους αυτούς ζήτησε όπως το θέμα συζητηθεί σε 
συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό στην παρουσία του 
τέως Δημάρχου.  
 
Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση στο πλαίσιο  της οποίας  απαντήθηκαν ερωτήσεις που έθεσαν τα 
μέλη σ’ότι αφορά τις μέχρι σήμερα δραστηριότητες της Εταιρείας. 
 
Μετά το πέρας της συζήτησης ο Δήμαρχος ζήτησε από το Συμβούλιο να δώσει καλυπτική έγκριση 
όλων των ενεργειών που έγιναν περιλαμβανομένης και της διάθεσης ποσού ύψους €10.000,00 εκ 
των €15.000,00 που αναλογεί στην αγορά Μετοχικού Κεφαλαίου, για τη σύσταση και εγγραφή της 
εταιρείας.  
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Για τον ποσό των €10.000,00 υπήρχε πρόνοια στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2011 
(κωδ. 8079901) ενώ για το υπόλοιπο ποσό ύψους €5.000,00 θα περιληφθεί σχετική πρόνοια στον 
αναθεωρημένο προϋπολογισμό του έτους 2012. 
 
Το Συμβούλιο με ψήφους 15 υπέρ, 5 εναντίον (των κ.κ. Στ. Γερολατσίτη, Τ. Αντωνίου, Β. 
Πολυκάρπου, Θ. Βασιλείου και Γ. Αναστασίου) και 1 αποχή (της κας Μ. Πασχάλη) αποφάσισε να 
δώσει καλυπτική έγκριση, τόσο για τη δημιουργία όσο και για τη συμμετοχή του Δήμου στην 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας. 
 
512.33 

 

[21.19.12]  Υλοποίηση πρότασης με τίτλο «Δίνουμε δύναμη και ελπίδα» στα πλαίσια 
του προγράμματος επιδότησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας 

(Η παρ. 507.33 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημ. 8/11/2011 είναι 
σχετική). 
 
Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν εγκρίνει την πρόταση που υποβλήθηκε από το Δήμο 
με εταίρο το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου» για υλοποίηση της πρότασης με 
τίτλο «Δίνουμε Δύναμη και ελπίδα». 
 
Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης για ευάλωτες 
πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες απειλούνται από τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού στην τοπική κοινωνία του Στροβόλου. 
 
Το έργο θα είναι διάρκειας 38 μηνών με επιδότηση ύψους €50.000,00 και ανώτατο μηνιαίο ποσό 
επιδότησης €1.350,00 για την αμοιβή του ατόμου/ειδικού στο οποίο θα ανατεθεί το έργο. 
 
Για την ανάθεση του έργου το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την προκήρυξη δημόσιων 
προσφορών για αγορά υπηρεσιών από επαγγελματία. 
 
512.34 

 
[18.3.06]  Διορισμός/Αντικατάσταση μελών στις Δημοτικές Επιτροπές 

Το Συμβούλιο με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 45 του Περί Δήμων Νόμου 
αποφάσισε: 
 

 
512.33.1   Να διορίσει την κα Εκάβη Παναρέτου (μη μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου) ως 

μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης του Παλαιού Πυρήνα. 
 

512.33.2   Να αποδεκτεί πρόταση της Δημοτικής ομάδας του  Δημοκρατικού Κόμματος και να 
διορίσει: 

 
(α)  τον κο Ανδρέα Αριστείδου (μη μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου) ως μέλος της 

Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας σε αντικατάσταση του κου 
Σταύρου Σταυρινίδη.  

 
(β) την κα Δέσποινα Κωνσταντίνου (μη μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου) ως 

μέλος της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων σε αντικατάσταση του κου 
Στέλιου Γεωργίου. 
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Με αφορμή τους πιο πάνω διορισμούς ο κος Στ. Γερολατσίτης δήλωσε και η  δήλωσή του ζήτησε 
να περιληφθεί στα πρακτικά, ότι η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ θεωρεί ότι οι διορισμοί αυτοί με τον 
τρόπο και την έκταση που γίνονται αλλοιώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα. 
 

 
 
 
 
Δήμαρχος 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
 της Δημοκρατίας 
 
ΚΠ’’Γ/ΜΕ 
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“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α” 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ  

Ημερομηνία  

(Μάρτιος – Δεκέμβριος 2012)  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΧΩΡΟΣ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 
Δευτέρα 5/3/12, 20:30 Δήμος Στροβόλου  Θεατρική Παράσταση- ''Ο Καυκασιανός Κύκλος με την 

κιμωλία'  από το Σατιρικό Θέατρο 
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευκαιρία της 

Παγκόσμιας Ημέρας για την Γυναίκα. 
 

 Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου  

Δευτέρα 12/3/12, 20:00  Δήμος Στροβόλου  Φιλανθρωπική Συναυλία Δημοτικής Χορωδίας  
με τη Λαϊκή Ορχήστρα Νέων 

Τιμή εισιτηρίου: €7 
Τα έσοδα από την πώληση εισιτηρίων θα διατεθούν για 
ενίσχυση του Σωματείου Φίλοι Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
«Η Αγάπη» και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ατόμων για τη 
Δυσλεξία.   

 Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου 

Κυριακή 25/03/12 Δήμος Στροβόλου και Ιερός 
Ναός Αγίου Δημητρίου  

Θρησκευτικό Μνημόσυνο 
προς τιμή των πεσόντων αγωνιστών 

του 1821 και 1955-59 
Μετά το Μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί Τρισάγιο 
και κατάθεση στεφάνων στα Φυλακισμένα Μνήματα. 

 Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου   

Δευτέρα 26/3/11 
Έναρξη: 19:00 

Δήμος Στροβόλου και Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων του 
Υπουργείου Παιδείας 
Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος  

«Νερό Τέχνας Κατεργάζεται» 
Εκδήλωση στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού 
• Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας και Ζωγραφικής με 

έργα μελών του Φωτογραφικού Ομίλου και των 
Εργαστηρίων Ζωγραφικής  Δήμου Στροβόλου 

• Παρουσίαση του έργου «ΚΥΣ - Και ζούμε νεροκαλά», 
από το Π.Α Θεατρικό Εργαστήρι  

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το Λαογραφικό – 
Χορευτικό  Όμιλο και τη Δημοτική Χορωδία Στροβόλου.  
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κυρίου Σοφοκλή 
Αλετράρη.  
 
 

 Δημοτικό Θέατρο και Δημοτικό 
Μέγαρο Στροβόλου  
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
Τετάρτη 4/4/12, 20:30  Δήμος Στροβόλου  Πασχαλινή συναυλία «Κύπρος της Ανατολής –  

Κοινή πορεία Κυπριακής και Βυζαντινής μουσικής στο 
πέρασμα των αιώνων»  

Συμμετέχουν η βυζαντινή χορωδία Ιεράς Μητροπόλεως 
Τριμιθούντας και το μουσικό τμήμα του Πολιτιστικού 
Ομίλου «Βασιλιτζιά»  

 Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου  

Δευτέρα  του Πάσχα, 
15/4/11 

Εκκρεμεί  Πασχαλινό Πανηγύρι με την ευκαιρία  
της Δευτέρας του Πάσχα  

 Εκκρεμεί  

Τρίτη 24/4/12, 19:00 Δήμος Στροβόλου – 
Φωτογραφικός Όμιλος  

Εγκαίνια Έκθεσης Τιτλούχων μελών  
Φωτογραφικού Ομίλου 

 Δημοτικό Μέγαρο  

ΜΑΙΟΣ 
Δευτέρα 7/5/12, 20:30   Δήμος Στροβόλου  Παράσταση Λαογραφικού Ομίλου με θέμα 

«Έλα απόψε στου Θωμά» 
 Δημοτικό Θέατρο  

ΙΟΥΝΙΟΣ 
Πέμπτη 7/6/12 Δήμος Στροβόλου  Ετήσια Έκθεση Εργαστηρίων Καλλιτεχνικών Κατασκευών 

(Εργαστήριο Κατασκευής Υφασμάτινης Κούκλας, 
Μπουλούκου και Υαλογραφίας) 

 Δημοτικό Μέγαρο 

 Δευτέρα 11/6/12, 20:00  Δήμος Στροβόλου  Εγκαίνια Ετήσιας Έκθεσης  
Φωτογραφικού Ομίλου Στροβόλου  

 Δημοτικό Μέγαρο  

Τρίτη 19/06/11, 18:30 Δήμος Στροβόλου  Τελική παράσταση θεατρικών εργαστηρίων    Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου  
Παρασκευή 22/6/12, 19:30  Δήμος Στροβόλου  Εγκαίνια Έκθεσης Ομίλου Εικαστικών Τεχνών  -

Εργαστήρια Ζωγραφικής 
 Δημοτικό Μέγαρο  

ΙΟΥΛΙΟΣ 
Τρίτη 3/07/12 Δήμος Στροβόλου και 

Περιοδικό Λογοτεχνίας 
«ΑΚΤΗ» 

Πρώτη Ποιητική Βραδιά με πανσέληνο   Πάρκο Αγίου Δημητρίου  

Πέμπτη 5/7/12 
 

Εκκρεμεί  Εκδήλωση «Μνήμες Κατεχομένων»  
Εκκρεμεί λήψη απόφασης από Επιτροπή Προσφυγικών 

Θεμάτων 

 Δημοτικό Θέατρο  

Κυριακή 8/7/12  Δήμος Στροβόλου και 
Εκκλησιαστική Επιτροπή 
Χρυσελεούσας 

Θρησκευτικό Μνημόσυνο Αρχιεπισκόπου Κυπριανού  Εκκλησία Χρυσελεούσας 

Πέμπτη 12/07/12, 20:30  Δήμος Στροβόλου  1η

«Yerolatsitis quartet»  
 Θερινή συναυλία με το συγκρότημα   Πάρκο Αγίου Δημητρίου  

Πέμπτη 26/07/12  Δήμος Στροβόλου  2η   θερινή συναυλία – Αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα με το 
συγκρότημα του Δημήτρη Σουρουλλά 

Πάρκο Τάκη Ζεμπύλα 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
Παρασκευή 31/8/12, 21:00 Δήμος Στροβόλου και Δεύτερη Ποιητική Βραδιά με πανσέληνο   Πάρκο Αγίου Δημητρίου  
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Περιοδικό Λογοτεχνίας 
«ΑΚΤΗ»  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
Πέμπτη 6/09/12, 20:30  Δήμος Στροβόλου  Θεατρική παράσταση «Η Γιαλλουρού», από το Χαλκάνωρα 

Ιδαλίου 
Εκκρεμεί επιβεβαίωση από τον ΘΟΚ για την κράτηση 

του Αμφιθεάτρου  

 Αμφιθέατρο Μακαρίου ΙΙΙ  

Πέμπτη 13/09/12, 20:30 Δήμος Στροβόλου  Θεατρική παράσταση «Ο Προμηθέας Δεσμώτης» από το 
Θέατρο ΕΝΑ 

Εκκρεμεί επιβεβαίωση από τον ΘΟΚ για την κράτηση 
του Αμφιθεάτρου 

 Αμφιθέατρο Μακαρίου ΙΙΙ 

Κυριακή 23/09/12, 11:00 Δήμος Στροβόλου – 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου  

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

 Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
Δευτέρα 8/10/12,  
20:30   

Δήμος Στροβόλου  Συναυλία κλασικής μουσικής - Ρεσιτάλ βιολιού – κιθάρας 
με το Χρίστο Σαββόπουλου και το Χάρη Χατζηγεωργίου  

 Σπηλιές Πάρκου Ακροπόλεως  

Τετάρτη 24/10/12, 20:30 Δήμος Στροβόλου  Συναυλία κλασικής μουσικής με το Cyprus Trio  Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου  
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

Κυριακή 11/11/12, 11:00 Δήμος Στροβόλου – 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου  

Δεύτερη Εκπαιδευτική συναυλία  
με τη Συμφωνική Μπάντα  

 Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου 

Αναμένεται ενημέρωση 
από Σωματείο Παρνασσός 

Δήμος Στροβόλου και 
Σωματείο Παρνασσός 

Εκδήλωση Μνήμης Πολυτεχνείου    Εκκρεμεί  

Τρίτη 20/11/12, 20:30  Δήμος Στροβόλου  Οπερατικό Κοντσέρτο «Μια Βραδιά στην Όπερα» για 4 
σολίστ και πιάνο, με τον Αντώνη Κουτρουπή  

 

 Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
Σάββατο 1/12/12 Δήμος Στροβόλου  Εκδήλωση ‘Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες’    Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου  
Τρίτη 4/12/12, 20:00 Δήμος Στροβόλου – 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου  

Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Συμφωνικών Μπάντων    Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου  

Δευτέρα 17/12/12, 18:30  Δήμος Στροβόλου  Παράσταση Θεατρικών Εργαστηρίων  Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου  
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“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B” 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2012 

Ημερομηνία Είδος και Τίτλος της Εκδήλωσης Διοργανωτής Χώρος 

Χορηγοί Επικοινωνίας 
 

Χορηγοί 
Έντυπα Μέσα 

Τηλεοπτικοί και 
Ραδιοφωνικοί 

Σταθμοί 
Δευτέρα 
5/3/12, 20:30 

Θεατρική Παράσταση - ''Ο Καυκασιανός 
Κύκλος με την κιμωλία'  από το Σατιρικό 
Θέατρο 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την 
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για την 

Γυναίκα. 

Δήμος Στροβόλου  Δημοτικό Θέατρο  Εφημερίδα 
«Χαραυγή»  

 
 

 
----------- 

 
 
 

-------------- 

Δευτέρα 
26/3/11 

Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης με το Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων για πραγματοποίηση 
εκδήλωσης με θέμα το νερό, με την ευκαιρία 
της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού στις 22 
Μαρτίου. 

Δήμος Στροβόλου 
και Τμήμα 
Αναπτύξεως 
Υδάτων 

Δημοτικό Θέατρο  

Να σταλεί Δελτίο Τύπου και ενημερωτικό 
υλικό σε όλα τα ΜΜΕ. 

 
 
 

------------- 

Τετάρτη 
4/4/12, 20:30  

Πασχαλινή συναυλία  
«Κύπρος της Ανατολής – Κοινή πορεία 
Κυπριακής και Βυζαντινής μουσικής στο 
πέρασμα των αιώνων»  
Συμμετέχουν η βυζαντινή χορωδία Ιεράς 
Μητροπόλεως Τριμιθούντος και το μουσικό 
τμήμα του Πολιτιστικού Ομίλου «Βασιλιτζιά» 

Δήμος Στροβόλου  Δημοτικό Θέατρο  Εφημερίδα 
«Φιλελεύθερος»  

ΡΙΚ   
------------- 

Δευτέρα  του 
Πάσχα, 
15/4/11 

Πασχαλινό Πανηγύρι  
Θα αποφασιστεί προσεχώς.  

Εκκρεμεί  Εκκρεμεί  Εκδοτικός Όμιλος Δίας  
---------- 

Δευτέρα 
7/5/12, 20:30   

Ετήσια Παράσταση Λαογραφικού Ομίλου 
με θέμα «Έλα απόψε στου Θωμά» 

Δήμος Στροβόλου  Δημοτικό Θέατρο  --------- EXTRA  
CAPITAL 

 
---------- 

 


