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Πρακτικά 515ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 29/05/2012 
 

 
 
 
Πρακτικά 515ης συνεδρίας του ∆ημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του ∆ήμου στις 29/05/2012 από τις 6:30μμ – 8:15 μμ 
 
 
 
Αρ συνεδρίας: 7/2012 
 
Παρόντες: 
 
∆ρ    Λάζαρος Σ. Σαββίδης, ∆ήμαρχος, Πρόεδρος 
κ. Ανδρέας Μαϊμάρης, Αντιδήμαρχος  
 
κ.κ.    
  Γιάννος Κατσουρίδης   Μάρκος Κληρίδης 
  Σταύρος Γερολατσίτης  Ανδρέας Παπαχαραλάμπους   
 Ανδρούλα Αντωνίου    Φρόσω Γεωργιάδου 
  Μαρία Πασχάλη   ∆ημήτρης Τσίγκης 
  Βαλεντίνος Πολυκάρπου  Στέλλα Αυλωνίτη    Μέλη 
  Θωμάς Βασιλείου   Μάριος Χατζηβασιλείου  ∆ημοτικού 
  Χρίστος Τσίγκης   Αντώνης Μηχανικός   Συμβουλίου 
  Στέλιος Γεωργίου   Γεώργιος Χρυσάνθου    
  Σταύρος Σταυρινίδης    Φάνος Κουρουφέξης 
  Μιχάλης ∆αμιανός    Σωτήρης Λουκαΐδης 
  Στέλλα Σουρμελή   Παναγιώτης Μανώλη  
         
  
              

       
           

Απόντες: 
 
  
κ.κ.  Γεώργιος Αναστασίου  Μέλη 
 Μάριος Ανδρέου   ∆ημοτικού 
  Κώστας Σωφρονίου  Συμβουλίου 
    
      
      
      
  
Παρευρισκόμενος:  κ. Α. Λάμπρου, ∆ημοτικός Γραμματέας. 
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Πρακτικά 515ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 29/05/2012 
 

515.1 [12.02.08.46]  Αγωγή Επαρχιακού ∆ικαστηρίου αρ. 2715/09, Νίκος Οικονομίδης 
εναντίον ∆ήμου Στροβόλου 
 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να αναβάλει τη συζήτηση του θέματος για την προσεχή του συνεδρία. 
 
 
515.2 Επικύρωση πρακτικών 
 
Τα πρακτικά της 512ης συνεδρίας του ∆ημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 13/03/2012 
αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 
 
Απορρέοντα από τα πρακτικά της 512ης συνεδρίας του ∆ημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 
13/03/2012. 
 
 

515.2.1  [14.3.12] Αίτημα των κ.κ. Στ. Χατζησάββα και Λ. Μαλένη για αγορά από το 
∆ήμο αριθμού αντιτύπων του δίσκου “You are welcome, friends to Cyprus” 

  
 (H παρ. 512.23 των πρακτικών της συνεδρίας του ∆ημοτικού Συμβουλίου 

ημερομηνίας 13/03/2012 είναι σχετική). 
 
 Το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να αναθεωρήσει την επι του θέματος, 

με αρ. 512.23/13.03.2012, απόφασή του και να εγκρίνει την διάθεση ποσού 
ύψους €500,00 για την αγορά των πιο πάνω δίσκων. 

 
 

Θέματα αρμοδιότητας  Επιτροπής Προσωπικού 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Προσωπικού ημ. 09/05/2012 κοινοποιήθηκαν στο 
Συμβούλιο. 
 
 
 

515.3  
                                         Θέματα προσωπικού 
 

515.4  
 

 
 

Θέματα αρμοδιότητας  Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
Τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων ημ. 02/05/2012  
κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 
 
 

515.5 [5.5.42]   Εκσυγχρονισμός προτεραιοτήτων Τμημάτων και Τομέων με σκοπό την 
ποιοτικότερη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Θέματα 
(Η παρ. 2  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων ημ. 
02/05/2012  είναι σχετική). 

 
 Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με τα πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας  της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, έγγραφο με τις προτεραιότητες των Τμημάτων και 
Τομέων το οποίο έχει εκσυγχρονιστεί πρόσφατα από την Υπηρεσία. 
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Πρακτικά 515ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 29/05/2012 
 

Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων  και 
αποφάσισε να εγκρίνει το έγγραφο, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται ως 
παράρτημα “A” στα πρακτικά. 
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε όπως το έγγραφο τεθεί ενώπιον των ∆ημοτικών 
Επιτροπών για μελέτη και συμπερίληψη τυχόν νέων προτεραιοτήτων. 

 
 

515.6 [5.5.28.03] Υποβολή προτάσεων του ∆ήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» 
 (Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων ημ. 
02/05/2012  είναι σχετική). 
 
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Eλλάδα-Κύπρος 
2007-2013”, o ∆ήμος έχει δηλώσει συμμετοχή ως εταίρος στις πιο κάτω προτάσεις: 
 

(α)   Βιώσιμη ∆ικτύωση όπου οι συμμετέχουσες περιοχές καλούνται να αναπτύξουν 
ένα πρότυπο οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο για την ενίσχυση του 
δημόσιου μεταφορικού μέσου αλλά και των ήπιων μέσων μεταφοράς. 

  
 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €1.575.00,00. Το 

ποσό που αναλογεί στο ∆ήμο ανέρχεται στις €380.000,00 από το οποίο το 
80% θα επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα και το υπόλοιπο 20% αναμένεται  να 
καλυφθεί από τις ανθρωποώρες του προσωπικού που θα εργαστεί. 

 
(β)  ∆ιαχριστιανικές διαδρομές στο Αιγαίο όπου ο ∆ήμος θα επωφεληθεί από 

διάφορες δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση. 
 

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 
€751.300,00. Το ποσό που αναλογεί στο ∆ήμο ανέρχεται στις €106.000,00 
από το οποίο το 80% θα επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα και το υπόλοιπο 
20% θα καταβληθούν προσπάθειες ώστε αυτό να καλυφθεί από τις 
ανθρωποώρες του προσωπικού που θα εργαστεί για την υλοποίηση του 
έργου. 

 
 Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 

 
 

515.7 [5.5.50] Πρόταση για συμμετοχή του ∆ήμου ως εταίρου στο έργο με τίτλο “A 
systematic approach for inspiring  and training energy-spatial sustainability to 
Local Authorities” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Intelligent Energy” 
 
 (Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων ημ. 
02/05/2012  είναι σχετική). 
 
Ο ∆ήμος έχει δηλώσει συμμετοχή στο πιο πάνω έργο, το οποίο αφορά τη διάγνωση 
της κατάστασης σε σχέση με το ρόλο των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον 
ενεργειακό χωροταξικό σχεδιασμό. 
 
Ο προϋπολογισμός που αφορά πιθανή συμμετοχή του ∆ήμου είναι γύρω στα 
€60.000,00 με ποσοστό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα 75%. Η συνεισφορά του 
∆ήμου θα ανέλθει περίπου στο ποσό των €15.000,00. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι το κόστος που αναλογεί στο ∆ήμο θα καλυφθεί 
από τις ανθρωποώρες του προσωπικού αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
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Θέματα αρμοδιότητας  Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
Τα πρακτικά των συνεδριών  της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 14/03/2012 και 24/04/2012  
κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 
 
 

515.8 [14.2.01.1] Πασχαλινό Πανηγύρι  
(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
14/03/2012  είναι σχετική). 
 
Η πιο πάνω εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη ∆ευτέρα του Πάσχα, 16/04/2012 στο 
προαύλιο του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας. 
 
Το κόστος πραγματοποίησης της εκδήλωσης ανήλθε στις €3.330,00 όπως φαίνεται 
στον πιο κάτω πίνακα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 

515.9 [14.3.01]  Αίτημα του Μ. Ξενοφώντος για αγορά εισιτηρίων για την παράσταση 
«Σαλώμη» από το Θέατρο Ανεμώνα 

 
(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
14/03/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα. 

 
 

515.10 [14.3.06]  Πρόταση της Μ. Lidhalhl για συνεργασία με το ∆ήμο για 
δραστηριότητες σε σχέση με το χορό 
 
 (Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
14/03/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση. 

 
 

515.11 [14.3.15] Εκδήλωση με τίτλο «Νερό Τέχνας Κατεργάζεται» 
 

 (Η παρ.4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
14/03/2012  είναι σχετική). 
 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 26/03/2012 στο ∆ημοτικό Θέατρο σε συνεργασία 
με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. 
 

Είδος ∆απάνης Κόστος 
Αμοιβές μουσικού σχήματος «Μουσική Κιβωτός»   €1.000,00 
Προσφορά φλαούνων  €   900,00 
Προσφορά χυμών και νερών  €   400,00 
Ηχητική κάλυψη  €   700,00 
Μεταφορά συγκροτήματος ΕΛ∆ΥΚ  €     80,00 
Έξοδα προβολής (πανό, φυλλάδια κλπ) €   250,00 

Σύνολο €3.330,00 
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Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 
 

515.12 [14.3.17] Λειτουργία Λαογραφικού Ομίλου 
 
 (Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
14/03/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει τα ακόλουθα αιτήματα που υποβλήθηκαν από τον 
Λαογραφικό Όμιλο: 
 

(α)   διεξαγωγή μαθημάτων/συναντήσεων του Ομίλου και κατά τους θερινούς μήνες 
(Ιούλιο-Αύγουστο). 

 
(β)  η χορηγία ύψους €1.000,00 από την Alpha Bank να διατεθεί απ’ευθείας στον 

Όμιλο και όχι στο ∆ήμο. 
 

(γ)  συμμετοχή του Ομίλου σε Φεστιβάλ στο εξωτερικό κατά το έτος 2012. 
 

(δ)   καθορισμός τιμής εισιτηρίου για τις εκδηλώσεις του Ομίλου και τα έσοδα από 
τα εισιτήρια να διοχετεύονται στον Όμιλο. 

 
 
 
 
 

515.13 [14.3.17] Λειτουργία Φωτογραφικού Ομίλου 
 
 (Η παρ. 6  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
14/03/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση για τις ακόλουθες εκδηλώσεις 
που διοργάνωσε ο Φωτογραφικός Όμιλος. 
 

 Φιλανθρωπική εκδήλωση που έγινε στις 18/03/2012 για την πώληση 
φωτογραφιών μελών του Ομίλου, με στόχο τη οικονομική ενίσχυση της Σχολής 
Παραδοσιακής Μουσικής «Αγιά Σοφιά». 

 
 Εγκαίνια Έκθεσης Τιτλούχων μελών Φωτογραφικού Ομίλου, που έγινε στις 

24/04/2012 στο ∆ημοτικό Μέγαρο. 
 

 
 ∆ιάλεξη «Πράσινο Σπίτι» από τον Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, Επίτροπο 

Περιβάλλοντος, που έγινε στις 15/05/2012 στις Σπηλιές του Πάρκου 
Ακροπόλεως. 

 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε να απορρίψει πρόταση του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου του Ομίλου για έκδοση Λευκώματος με φωτογραφίες από την τουρκική 
εισβολή λόγω του υψηλού κόστους του Λευκώματος. 

 
 

515.14 [14.3.17 και 14.3.02]  Πρόταση της κας  Μ. Στροβολίδου για συμμετοχή του 
Λαογραφικού Ομίλου και της ∆ημοτικής Χορωδίας στο παζαράκι «Αλυσίδα 
Ζωής» της Τράπεζας Κύπρου 
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 (Η παρ. 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
14/03/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει τη συμμετοχή της ∆ημοτικής Χορωδίας και του Λαογραφικού 
Ομίλου στο παζαράκι της Τράπεζας Κύπρου. 

 
 

515.15 [14.3.17] Χορηγός Επικοινωνίας για την παράσταση του Λαογραφικού Ομίλου 
που έγινε στις 7/5/12 

 
 (Η παρ. 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
14/03/2012  είναι σχετική). 
 
Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης που έγινε στο ∆ημοτικό Θέατρο στις 
07/05/2012 ήταν ο σταθμός Capital. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 

 
 

515.16 [14.2.01.3, 14.2.01.4] Επιλογή Χορηγών και Χορηγών Επικοινωνίας για τις 
εκδηλώσεις του ∆ήμου για το έτος 2012 

 
 (Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
24/04/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να προτείνει στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς καθώς και 
τις εφημερίδες που περιλαμβάνονται στον πίνακα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 
“Β” στα πρακτικά να αναλάβουν ως χορηγοί επικοινωνίας εκδηλώσεων του ∆ήμου. 

 
 

515.17 [14.3.03, 21.5.02] Πρόταση συνεργασίας με το Κέντρο Κοινωνικής και 
Πνευματικής Στήριξης Ιεράς Μονής Κύκκου  
 
(Η παρ. 2  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
24/04/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει πρόταση του Κέντρου Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης 
της Ιεράς Μονής Κύκκου για πραγματοποίηση μιας παράστασης του “Θεάτρου 
καταπιεσμένων” με τη συμμετοχή παιδιών από το παιδικό εργαστήρι του ∆ήμου. 

 
 

515.18 [14.3.06, 14.2.01.3] Πρόταση από το «Θέατρο ΕΝΑ» για πραγματοποίηση των 
παραστάσεων «Προμηθέας ∆εσμώτης» και «Ζητείται Ψεύτης» 

 
 (Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
24/04/2012  είναι σχετική). 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει την πραγματοποίηση της παράστασης «Ζητείται Ψεύτης» 
έναντι του ποσού των €3000,00. 
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515.19 [14.3.13] Πρόταση της κ. Ε Νικολάου για τη δημιουργία εργαστηρίου 

κατασκευής χειροποίητων αντικειμένων από κεραμικό 
 

 (Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
24/04/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση. 

 
 

515.20 [14.3.06] Εκπρόθεσμες προτάσεις που έχουν υποβληθεί για συμπερίληψη τους 
στο πολιτιστικό πρόγραμμα του ∆ήμου για το έτος 2012 

 
 (Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
24/04/2012  είναι σχετική). 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει τις ακόλουθες προτάσεις που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα για 
να συμπεριληφθούν στο πολιτιστικό πρόγραμμα του ∆ήμου για το έτος 2012. 

 
Α/Α Πρόσωπο/Φορέας που υποβάλλει την 

πρόταση 
Περιγραφή πρότασης 

1. Σατιρικό Θέατρο  
 

Θεατρική παράσταση «Η Γιαλλουρού» 

2. Μάριος Βασιλείου  
 

Μουσικές βραδιές την καλοκαιρινή 
περίοδο με 2-4 μουσικούς  

3. Γιώργος Μελλέχας 
 

Παρουσίαση της παιδικής παράστασης 
«Ψαρόσουπα», του Γιώργου Λεμπέση  

4. Susan kai Michael Papas  
 

Προβολή της ταινίας «Ο μικρός Οδυσσέας 
και ο Κύκλωπας»  

5. Νίκος Καρανίκης – Alkyon Art 
Productions  

1. «Έρωτες και Παραμύθια» –Άριες από 
διάφορα οπερατικά έργα, με ελληνικά 
τραγούδια 
2. «Life is Life» - Black Light Theatre 
3. «An Dulra» - 15μελές συγκρότημα του 
Celtic Caos Irish dance Company 

6. Παραδοσιακό σχήμα «ΛΑΣ» - Λούκας 
Ζυμαράς   
 

Συναυλίες με τους ακόλουθους:  
 1. Παραδοσιακό σχήμα «ΟΙ ΛΑΣ» 
2. Αρετή Κετιμέ και «ΟΙ ΛΑΣ» 
3. Σοφία Παπάζογλου, Λιζέτα Καλημέρη 
και «ΟΙ ΛΑΣ»  
4. Αντώνης Ψαραντώνης, Γιώργος 
Ψαρογιώργης  και «ΟΙ ΛΑΣ»    

7. Δημήτρης Φανής  
 

Μουσικές προτάσεις για το έτος 2012 από 
την επταμελή ορχήστρα του Δημήτρη 
Φανή 

8. Μάριος Κυπριανίδης – Λαϊκό 
Πεντάγραμμο    

Καλοκαιρινές συναυλίες με το μουσικό 
σχήμα «Λαϊκό Πεντάγραμμο» και 
ενδεχομένως Έλληνες καλλιτέχνες 

9. Δημήτρης Κωνσταντίνου – Musicano  Προτάσεις για συναυλία με την ευκαιρία 
της εορτής του Κατακλυσμού (Αγίου 
Πνεύματος) και διάφορα αφιερώματα 

10. Δήμος Τσερίου  Παρουσίαση της θεατρικής παράστασης 
«Έσιετε γεια βρυσούλλες» από τη 
θεατρική ομάδα «Έλια» του Δήμου 
Τσερίου 

11. Αθλητικός-Μορφωτικός Σύλλογος Παρουσίαση της παράστασης «Ευτυχώς 
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Καβάζογλου-Μισιαούλη  πο’ πελλάναμεν» από τον Πολιτιστικό 
Θεατρικό Όμιλο του σωματείου 

 
 
 

515.21 [14.3.16] Λειτουργία Συμφωνικής Μπάντας ∆ήμου Στροβόλου – Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου 

 
 (Η παρ. 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
24/04/2012  είναι σχετική). 
 
To Συμβούλιο μελέτησε πρόταση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων σε σχέση με 
τη λειτουργία της Συμφωνικής Μπάντας του ∆ήμου και αποφάσισε να τοποθετηθεί ως 
ακολούθως: 
 
515.21.1  Φεστιβάλ Μπάντων/Φιλαρμονικών 

Να εγκρίνει την παράθεση δείπνου στα μέλη των Μπάντων που θα 
συμμετάσχουν στο πιο πάνω φεστιβάλ. 
 

515.21.2   Εκπαιδευτικές Συναυλίες 
Να εγκρίνει την πραγματοποίηση δύο εκπαιδευτικών συναυλιών της 
Μπάντας. 
 

515.21.3   ∆ιοργάνωση ταξιδίου για τα μέλη της Μπάντας 
Να απορρίψει πρόταση για διοργάνωση ταξιδίου για τα μέλη της Μπάντας. 
 
 

515.21.4   ∆ημιουργία ψηφιακού δίσκου 
Να απορρίψει εισήγηση για δημιουργία ψηφιακού δίσκου εκτός εάν βρεθεί 
χορηγός εκ μέρους του Πανευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. 

 
515.21.5   ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα 

Να απορρίψει την πρόταση για πραγματοποίηση φιλανθρωπικής 
εκδήλωσης της Μπάντας για το έτος  2012. 
 

515.21.6   Αναθεώρηση Καταστατικού Μπάντας/∆ημιουργία Σωματείου 
Να ζητήσει τη συζήτηση του θέματος εκ νέου από την Επιτροπή 
Πολιτιστικών Θεμάτων. 
 

Στο σημείο αυτό ο κος Στ. Γερολατσίτης αποχώρησε από την αίθουσα και επανήλθε μετά τη 
συζήτηση του πιο κάτω θέματος. 

 
 

515.22 [5.4.010] Εκδηλώσεις ∆ήμου που θα πραγματοποιηθούν υπό την αιγίδα ή με 
την ευκαιρία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
 (Η παρ. 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
24/04/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να προτείνει τις πιο κάτω εκδηλώσεις για να τεθούν υπό την αιγίδα της 
Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
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- 24/10/10: Συναυλία Κλασικής Μουσικής με το Cyprus Trio (∆ημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου) 

- 20/11/12: Οπερατικό Κοντσέρτο «Μια βραδιά στην Όπερα» με τον Αντώνη 
Κουτρουπή και άλλους 3 σολίστες (∆ημοτικό Θέατρο Στροβόλου) 

- 4/12/12: Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Συμφωνικών Μπάντων/Φιλαρμονικών 
(∆ημοτικό Θέατρο Στροβόλου)    

 
Περαιτέρω αποφάσισε να εγκρίνει την πραγματοποίηση των πιο κάτω εκδηλώσεων 
στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
- ∆ύο Ποιητικές βραδιές, στις 2/7/12 και 31/8/12 (Πάρκο Αγίου ∆ημητρίου)  
- 12/7/12: Πρώτη θερινή συναυλία με το «Yerolatsitis Quartet» (Πάρκο Αγίου 

∆ημητρίου) 
- 26/7/12: ∆εύτερη θερινή συναυλία – Αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα με το 

∆ημήτρη Σουρουλλά (Πάρκο Τάκη Ζεμπύλα) 
- ∆ύο Εκπαιδευτικές συναυλίες με τη Συμφωνική Μπάντα στις 23/9/12 και 

11/11/12 (∆ημοτικό Θέατρο Στροβόλου) 
- 4/12/12 Εκδήλωση «Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες» (∆ημοτικό Θέατρο 

Στροβόλου) 
 
 

515.23 [5.4.10 ] Πρόταση του κου Β. Μαχτεσιάν για συμμετοχή του αρμενικού 
χορευτικού σχήματος ΣΙΠΑΝ σε εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με την 
ευκαιρία της Κυπριακής Προεδρίας 

 
 (Η παρ. 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
24/04/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει τη συμμετοχή του σχήματος ΣΙΠΑΝ στην εκδήλωση 
«Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες» που θα πραγματοποιηθεί στις 04/12/2012 στο 
∆ημοτικό Θέατρο. 
 

 
515.24 [14.2.09] Εκδηλώσεις Β’ εξαμήνου 2012/ Ποιητική βραδιά 

 
 (Η παρ. 10 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
24/04/2012  είναι σχετική). 

 
 

Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε όπως η πρώτη ποιητική βραδιά πραγματοποιηθεί στις 02/07/2012 αντί 
στις 03/07/2012 που είχε αρχικά προγραμματιστεί. 

 
 

515.25 [14.3.17] Συμμετοχή Λαογραφικού Ομίλου στην εκδήλωση «Περπατώ και 
Τρέχω» για το συνάνθρωπό μου 

 
 (Η παρ. 11 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
24/04/2012  είναι σχετική). 
 
Η  εκδήλωση “Περπατώ και Τρέχω” για τον συνάνθρωπό μου πραγματοποιήθηκε στις 
19/05/2012 με τη συμμετοχή του Λαογραφικού Ομίλου. 
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Στην εκδήλωση πήραν μέρος και δύο μουσικοί για συνοδεία του Λαογραφικού Ομίλου, 
η αμοιβή των οποίων ανήλθε στο ποσό των €240,00. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 

 
 

515.26 [14.34.17] Παράσταση Λαογραφικού Ομίλου «Έλα απόψε στου Θωμά» 
 

 (Η παρ. 12 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
24/04/2012  είναι σχετική). 
 
Η παράσταση του Λαογραφικού Ομίλου με τίτλο «Έλα απόψε στου Θωμά» 
πραγματοποιήθηκε στις 07/05/2012 στο ∆ημοτικό Θέατρο. Το εισιτήριο εισόδου της 
παράστασης είχε οριστεί στα €7,00. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
και αποφάσισε όπως τα έσοδα από την παράσταση διατεθούν  για τα άπορα παιδιά 
των αδελφοποιημένων ∆ήμων Πεύκης και Βέροιας. 
 
 

515.27 [14.3.12] Πρόταση του κου Λ.  Ζυμαρά για αγορά από το ∆ήμο αριθμού 
ψηφιακών δίσκων με τίτλο «ΕΝ ΛΑΣ» από το παραδοσιακό σχήμα «Οι Λας» 
 
 (Η παρ. 14 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
24/04/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση. 

 
 

515.28 [14.3.07] Έκθεση τιτλούχων μελών του Φωτογραφικού Ομίλου 
 
 

 (Η παρ. 16 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
24/04/2012  είναι σχετική). 
 
Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στις 24/04/2012. ∆ιατέθηκε ποσό ύψους €240,00 για την 
εκτύπωση των φωτογραφιών που παρουσιάστηκαν στην έκθεση. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 

 
 

515.29 [14.3.15] Πρόταση της κας Φρ. Παπαδοπούλου για συνδιοργάνωση έκθεσης 
φωτογραφίας με την «Κίνηση Πρωτοβουλίας και Αλληλεγγύης Λαζανιάς» 

 
 (Η παρ. 17 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
24/04/2012  είναι σχετική). 
 
Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Μεγάρου 
στις 31/05/2012. Ο ∆ήμος ανέλαβε να παραχωρήσει δωρεάν την αίθουσα καθώς και 
τα έξοδα μικρής δεξίωσης στα εγκαίνια της έκθεσης. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
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Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημ. 03/05/2012 και 
24/04/2012  κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 
 
 

515.30 [1.3.0.1]  Λειτουργία Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του ∆ήμου 
 
 (Η παρ. 2  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημ. 
03/05/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και 
αποφάσισε: 
 

(α) Να δώσει καλυπτική έγκριση για τη διάθεση ποσού ύψους €300,00 που 
δαπανήθηκε για τη πραγματοποίηση της τελετής λήξης των μαθημάτων της 
Ακαδημίας Ποδοσφαίρου. 

 
(β) Να εγκρίνει: 
 

i) Την συνέχιση της παραχώρησης δωρεάν εγγραφής και δωρεάν στολής 
στα παιδιά που συμμετέχουν στην Ακαδημία. 

 
ii) Την παραχώρηση έκπτωσης 20% για παιδιά πολύτεκνων οικογενειών 

που τα παιδιά τους θα εγγραφούν στην Ακαδημία ποδοσφαίρου του 
∆ήμου για τη νέα χρονιά 2012-13. 

 
 

iii) Την ικανοποίηση αιτήματος για τον  ποδοσφαιριστή Λούη Ζωδιάτη να 
μην καταβάλει τα δικαιώματα για το μήνα Απρίλιο που απουσίαζε από 
τις προπονήσεις λόγω ασθένειας. 

 
 

515.31 [1.2.03/2] Αιτήσεις για ενοικίαση/ παραχώρηση των γηπέδων futsal 
 

 (Η παρ. 3  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημ. 
03/05/2012  είναι σχετική). 
 
O ∆ήμος έχει παραχωρήσει δωρεάν δύο γήπεδα futsal για τις ανάγκες διεξαγωγής 
διαγωνισμού ποδοσφαίρου που διοργάνωσαν τα συστήματα προσκόπων της 
περιοχής στις 20 Μαΐου 2012. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 
 

Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 
 
515.32 Τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων ημ. 29/03/2012 

κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο για ενημέρωση. 
 
 
515.33 [16.5.15/7] Εργοδότηση σχολικών τροχονόμων 
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(Η παρ. 512.29 των πρακτικών της συνεδρίας του ∆ημοτικού Συμβουλίου ημ.  13/03/2012 είναι 
σχετική). 

 
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ. 512.29/13.03.2012 απόφασή του διόρισε την κα Λουΐζα Λέλλου 
για να εκτελεί καθήκοντα σχολικού τροχονόμου και ζήτησε να ενημερωθεί για την διαδικασία που 
ακολουθήθηκε για την επιλογή της. 

 
Σχετικό σημείωμα  για την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή της κας Λ. Λέλλου 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη. 

 
 

515.34 [13.19.3.12]  Έγκριση για επιπρόσθετες δαπάνες σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
άρθρου 66(ι) του Περί ∆ήμων Νόμου 

Το Συμβούλιο με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 66(ι) του Περί ∆ήμων Νόμου 
αποφάσισε: 

 
Κωδικός Προϋπολογισμού: 81407, “Eπιδιόρθωση Φώτων Τροχαίας” 
Ποσό Πρόνοιας: €75.000,00 

 
Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €6.700,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από το άρθρο 80743 
“Εκπαίδευση/ Επιμόρφωση προσωπικού”. 
 
 
515.35 [17.1.03/4] Απασχόληση φωτιστή στο ∆ημοτικό Θέατρο 

 
Για την παροχή υπηρεσιών φωτιστή για τις ανάγκες του ∆ημοτικού Θεάτρου. Το ∆ημοτικό Συμβούλιο 
με την υπ’αρ. 512.6/13.3.2012 απόφασή του ενέκρινε την επέκταση των υπηρεσιών του κου Γ. 
Παπαγεωργίου μέχρι 30/06/2012 στις ίδιες τιμές της προσφοράς του. 
 
Οι όροι προκήρυξης την προσφοράς για την αγορά υπηρεσιών φωτιστή για τις ανάγκες του 
∆ημοτικού Θεάτρου έχουν ετοιμαστεί και προωθηθεί ενώπιον της Επιτροπής Προσφορών. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι η κατακύρωση της προσφοράς δεν αναμένεται να γίνει πριν το 
τέλος Ιουνίου 2012 αποφάσισε να εγκρίνει την επέκταση των υπηρεσιών του κου Γ. Παπαγεωργίου 
μέχρι 31/08/2012 με τις ίδιες τιμές της προσφοράς του. 
 
 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Ανάπτυξης Παλαιού Πυρήνα 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Ανάπτυξης Παλαιού Πυρήνα ημερ. 20/03/2012  
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο.  
 
 
515.36 [6.31.21] Παλαιός Πυρήνας Στροβόλου 

 
(Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Ανάπτυξης Παλαιού Πυρήνα ημερ. 20/3/2012 
είναι σχετικό). 

 
Η Επιτροπή Ανάπτυξης Παλαιού Πυρήνα στην πιο πάνω συνεδρία της ενημερώθηκε για: 
 

(α) το περιεχόμενο της μελέτης που ετοιμάστηκε από το Γραφείο ICP στα 
πλαίσια της προσπάθειας ετοιμασίας του Σχεδίου Περιοχής του Παλαιού 
Πυρήνα 
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(β) το περιεχόμενο του Σχεδίου Περιοχής του Παλαιού Πυρήνα όπως αυτό 
δημοσιεύτηκε το 2006 και εγκρίθηκε το 2008 

 
(γ) το περιεχόμενο της συμφωνίας που έγινε με το ΕΤΕΚ για την ετοιμασία 

εγγράφων προκήρυξης Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισμού, καθώς και για το 
περιεχόμενο των ιδίων των εγγράφων προκήρυξης Αρχιτεκτονικού 
∆ιαγωνισμού, που ετοιμάστηκαν σχετικά από το ΕΤΕΚ. 

Στη συνεδρία της Επιτροπής παρευρέθηκε ο κ. Χ. Τσουρής, εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ, ο 
οποίος δήλωσε ότι το ΕΤΕΚ είναι διατεθειμένο να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του με το ίδιο ποσό της αρχικής του προσφοράς, δηλ. €18.000,00 + ΦΠΑ.  Ανέφερε 
επίσης ότι το πιο πάνω ποσό προσφοράς θα καλύπτει και οποιαδήποτε τυχόν 
αναθεώρηση γίνει στα έγγραφα που ετοιμάστηκαν το 2008, ώστε να συνάδουν με την 
σημερινή κατάσταση του Πυρήνα. 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Ανάπτυξης Παλαιού Πυρήνα και 
αποφάσισε να εγκρίνει: 

 
(α) Την προκήρυξη Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισμού σύμφωνα με το εγκριμένο 

Σχέδιο Περιοχής του Παλαιού Πυρήνα. 
 

(β) Τη συνέχιση της συνεργασίας με το ΕΤΕΚ σύμφωνα με την προσφορά  του 
2008. 

 
Στο σημείο αυτό ο κος Α. Μαϊμάρης αποχώρησε από τη συνεδρία. 
 
 
 
 
 
 
515.37 [13.19.2.12/4] Έγκριση Προϋπολογισμών (Τακτικού και Ανάπτυξης) για το έτος 2012  

 
Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη, η επιστολή έγκρισης των Προϋπολογισμών 
(Τακτικού και Αναπτύξεως) 2012 του ∆ήμου από τον Υπουργό Εσωτερικών όπου φαίνονται οι όροι 
και προϋποθέσεις με τις οποίες έχουν εγκριθεί και που συνίστανται στα ακόλουθα: 
 

α. Εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης 

Ο ∆ήμος έχει εφαρμόσει τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης ως αυτά ψηφίστηκαν και 
διατυπώνονται στην επιστολή του Γενικού ∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 
18/1/2012  σε ότι αφορά:  

 
‐ Την μείωση των  κλιμάκων εισδοχής των νεοεισερχομένων κατά 10%, 

‐ Την αναστολή πλήρωσης  θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και 
προαγωγής οι οποίες είναι κενές  ή θα κενωθούν  ανεξάρτητα εάν είχε αρχίσει η 
διαδικασία πλήρωσης τους, 

‐ Την αποκοπή από τις απολαβές του προσωπικού και καταβολή  στο Τμήμα 
Εσωτερικών Προσόδων, της Έκτακτης Εισφοράς σύμφωνα με τον Νόμο 193(Ι)/2011  

‐ Την πρόσληψη έκτακτου και εποχιακού προσωπικού κατά το έτος 2012 σε αριθμό που 
να μην υπερβαίνει τον αριθμό του υπηρετούντος έκτακτου και εποχιακού προσωπικού 
του 2011. Συγκεκριμένα το 2011 ο ∆ήμος  απασχολούσε  11 εκτάκτους υπαλλήλους και  
19 εκτάκτους εργάτες ενώ το 2012 θα απασχολεί  11 εκτάκτους υπαλλήλους και  5  
εκτάκτους εργάτες. 
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‐ Την μειωμένη πρόνοια στην Κρατική χορηγία  κατά ποσοστό ύψους 8%. 

Σε ότι αφορά την μη συμπερίληψη πρόνοιας στα σχετικά κονδύλια του Τακτικού Προϋπολογισμού 
του 2012 για παραχώρηση στους εργαζόμενους της ΑΤΑ και των ετησίων προσαυξήσεων  για την 
περίοδο 2012-2013, αυτό λήφθηκε υπόψη και  η διόρθωση των κονδυλίων θα γίνει στα πλαίσια 
της ετοιμασίας των Αναθεωρημένων Προϋπολογισμών του ∆ήμου για το έτος 2012. Aναμένεται να 
υπάρξει μείωση στα σχετικά κονδύλια συνολικού ύψους €164.711,00. 
 
Σε ότι αφορά την μείωση των προνοιών για  υπερωριακή εργασία κατά   ποσοστό ύψους 25%   σε 
σχέση με το έτος 2011 αναφέρεται ότι η αύξηση των υπερωριών που παρουσιάζεται στο  έτος 
2012 σε σύγκριση με το  έτος 2011 οφείλεται: 

 
‐  στην ανάληψη της διαχείρισης του ∆ημοτικού Θεάτρου από τον ∆ήμο και την μεταφορά 
του προσωπικού του Πολιτιστικού Ιδρύματος  σε αυτόν  κατά το  2012. Το ύψος  των 
υπερωριών του προσωπικού που έχει μεταφερθεί στο ∆ήμο ανέρχεται σε €15.000,00 σε 
ότι αφορά το υπαλληλικό προσωπικό και σε       € 10.000,00 σε ότι αφορά το εργατικό 
προσωπικό. Κατά το έτος 2011 οι υπερωρίες καταβάλλονταν από το Πολιτιστικό Ίδρυμα. 
 

‐ Στην υπερωριακή εργασία εργατών για τον καθαρισμό της Λαϊκής Αγοράς   € 6.800,00. 
 

β. Οικονομικά Ωφελήματα ∆ημάρχου, Αντιδημάρχου και Μελών του ∆ημοτικού Συμβουλίου 
 

Τα οικονομικά ωφελήματα του ∆ημάρχου και των ∆ημοτικών Συμβούλων  όπως αυτά 
συμφωνήθηκαν  από τους Υπουργούς  Οικονομικών και Εσωτερικών με  βάση σχετική 
εισήγηση της Ένωσης ∆ήμων  θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ. Σημειώνεται ότι η αναλογία της 
αντιμισθίας και των εξόδων παραστάσεως θα είναι 60:40. 
 
Θα γίνει ανάλογη διόρθωση των κονδυλίων στα πλαίσια της ετοιμασίας των Αναθεωρημένων 
Προϋπολογισμών του ∆ήμου για το έτος 2012 ως ακολούθως:  

Αντιμισθία / Έξοδα Παραστάσεως ∆ημάρχου 
 

Υφιστάμενες Πρόνοιες  
Προϋπολογισμού 2012 

Ανάγκη τροποποίησης 
σύμφωνα με την έγκριση 
του Υπουργείου 
Εσωτερικών 

Αντιμισθία :                  €43.680,00 
Έξοδα Παραστάσεως: €29.125,00 
                                     €72.805,00 

€42.247,20 
€28.164,80 
€70.412.00 

 
Αντιμισθία / Έξοδα Παραστάσεως Aντιδημάρχου 

 
Υφιστάμενες Πρόνοιες  
Προϋπολογισμού 2012 

Ανάγκη τροποποίησης 
σύμφωνα με την έγκριση 
του Υπουργείου 
Εσωτερικών 

Αντιμισθία :                  €10.920,00 
Έξοδα Παραστάσεως: €  7.280,00 
                                    €18.200,00 
 
Σημ. Σήμερα λαμβάνει το 25% των 
απολαβών του ∆ημάρχου 

  €6.337,08 
  €4.224,72 
€10.561,80 
 
Σημ. Με βάση τους όρους 
έγκρισης του Υπουργείου 
Εσωτερικών θα  πρέπει να 
λαμβάνει το 15% των     
απολαβών του ∆ημάρχου. 
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Αντιμισθία / Έξοδα Παραστάσεως Μελών ∆ημοτικού Συμβουλίου 
 

Υφιστάμενες Πρόνοιες  
Προϋπολογισμού 2012 

Ανάγκη τροποποίησης σύμφωνα 
με την έγκριση του Υπουργείου 
Εσωτερικών

Αντιμισθία :          €163.800,00 
(€6.552,00Χ25) 
Έξοδα 
Παραστάσεως:    €109.215,00 
(€4.368,60χ25) 
                           €273.015,00 
 
Σημ. Σήμερα λαμβάνουν το 15% των 
απολαβών του ∆ημάρχου 

 €158.427,00 ( €6.337,08Χ25) 
  
 
€ 105.618,00 ( €4.224,72Χ25) 
  
€264.045,00 
 
Σημ. Με βάση τους όρους  
         έγκρισης του Υπουργείου  
         Εσωτερικών θα πρέπει να  
          λαμβάνουν το 15% των  
          απολαβών του ∆ημάρχου 
 

 
 

γ. Eπιδόματα Οδοιπορικών 
O ∆ήμος παρέχει στο ∆ημοτικό Γραμματέα σταθερό μηνιαίο ποσό ύψους €85,41 για καύσιμα 
του οχήματος που του παρέχει. Επίσης παρέχει στους Προϊστάμενους των Τμημάτων του,  
σταθερό μηνιαίο ποσό ύψους  €59,75 για χρήση των οχημάτων τους κατά το ωράριο 
λειτουργίας της ∆ημοτικής Υπηρεσίας  και για την παρουσία τους σε συνεδριάσεις εκτός των 
ωρών της ∆ημοτικής Υπηρεσίας, με στόχο την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων 
οχημάτων του ∆ήμου και  εξοικονόμηση της δαπάνης αγοράς  νέων οχημάτων. 

 
 
 

δ. Χρηματοοικονομικοί ∆είκτες  
Τα  ποσοστά των χρηματοοικονομικών δεικτών του ∆ήμου για το έτος 2012 έχουν ως 
ακολούθως: 

‐ Τοκοχρεωλύσια επί  των εσόδων του Προϋπολογισμού περιλαμβανομένης της 
Κρατικής χορηγίας: 10,17%. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό είναι 20%. 

‐ Χρέος επί  των εσόδων του Προϋπολογισμού περιλαμβανομένης της Κρατικής  
χορηγίας: 130,28%.Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό είναι 250%. 

Το Συμβούλιο συζήτησε την ανάγκη προσαρμογής των οικονομικών ωφελημάτων των μελών του 
∆ημοτικού Συμβουλίου περιλαμβανομένου του ∆ημάρχου και του Αντιδημάρχου σύμφωνα με τους 
όρους έγκρισης των Προϋπολογισμών από τον Υπουργό Εσωτερικών και αποφάσισε: 

(α)  να εγκρίνει την μείωση των ωφελημάτων των μελών του ∆ημοτικού Συμβουλίου, του 
∆ημάρχου και του Αντιδημάρχου, όπως φαίνεται στους πιο πάνω πίνακες, ώστε αυτά 
να συνάδουν με τα πλαίσια που καθορίζονται στους όρους έγκρισης των 
Προϋπολογισμών  

(β)  να εγκρίνει την ανάλογη διόρθωση των σχετικών κονδυλίων κατά την ετοιμασία      

                   των Αναθεωρημένων Προϋπολογισμών του ∆ήμου για το έτος 2012 και 

(γ)   να εξετάσει με το Υπουργείο Εσωτερικών την δυνατότητα επαναφοράς των πιο πάνω 
ωφελημάτων στο ύψος που αυτά παραχωρούντο μέχρι σήμερα με βάση την 
ακολουθούμενη πρακτική και σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει κατορθωτό να εγείρει 
το θέμα για συζήτηση στην Ένωση ∆ήμων.  
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Η κα Τ.  Αντωνίου διαφώνησε με το τελευταίο σκέλος της απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου. 

 

∆ήμαρχος 

 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
 της ∆ημοκρατίας 
 
ΚΠ’’Γ/ΜΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “A” 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ  
∆ΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
 

1) ∆ημιουργία σύγχρονης βιβλιοθήκης (εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων δανεισμού 
βιβλίων, σύστημα barcode, συστήματα ασφάλειας βιβλίων). 

 
2) Προμήθεια προγράμματος αυτοματοποίησης γραφείου (office automation). 

 
3) Εισαγωγή ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. 

 
4) Εισαγωγή ενός συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 
5) Προμήθεια προγράμματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 

 
6) Αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής (δικτύου, μηχανογραφικού εξοπλισμού, 

λειτουργικών συστημάτων, προγραμμάτων). 
 

7) Ετοιμασία σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity plan) με στόχο την 
αποτελεσματική επαναφορά των επιχειρησιακών διεργασιών του ∆ήμου σε περιπτώσεις 
διακοπής τους λόγω απρόβλεπτου προβλήματος ή καταστροφής. 

 
8) Ετοιμασία μελέτης για την ηλεκτρονική αποθήκευση των αρχείων του ∆ήμου με στόχο την 

εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου. 
 

9) ∆ημιουργία κέντρου παροχής υπηρεσιών διαδικτύου προς τους ∆ημότες (public internet 
access) στο ∆ημαρχείο. 

 
10) Προμήθεια προγράμματος και εξοπλισμού για παρακολούθηση της διακίνησης των 

οχημάτων του ∆ήμου. 
 

11) Απόκτηση εμπειριών για την εφαρμογή συστημάτων e-procurement. 
 

12) Απόκτηση εμπειριών συστημάτων παρακολούθησης προϋπολογισμών. 
 

13) Απόκτηση εμπειριών για το χειρισμό καθυστερημένων οφειλών. 
 

14) Απόκτηση εμπειριών στους τρόπους επιβολής ∆ημοτικών Φόρων. 
 

15) Προμήθεια συστήματος ασφάλειας  διαδικτύου για τους χρήστες του ∆ήμου. 
 

16) Απόκτηση εμπειριών στη λειτουργία συστημάτων έκδοσης αδειών οικοδομής και διαίρεσης 
γης, άδειες πώλησης ποτού και κατοχής σκύλων. 

 
17) Συστήματα εξέτασης παραπόνων και παρακολούθησης της πορείας τους από τους 

ενδιαφερόμενους δημότες μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων. 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
 

 
1) Εξοπλισμός της νέας σύγχρονης βιβλιοθήκης. 
 
2) ∆ημιουργία κινητής βιβλιοθήκης. 
 
3) Αναβάθμιση ∆ημοτικού Αθλητικού Κέντρου (βρίσκεται στο στάδιο ετοιμασίας 

μελετών/σχεδίων). 
 
4) ∆ημιουργία Πολύκεντρου Νεολαίας. 
 
5) ∆ραστηριότητες ομίλων-εργαστηρίων του ∆ήμου με συνεργασίες στο εξωτερικό. 
 

Στο ∆ήμο λειτουργούν: 
 

 Φωτογραφικός Όμιλος. 

 Παιδικά Θεατρικά Εργαστήρια (2 ομάδες για ηλικίες από 8-12 και 13-18 ετών). 

 Χορωδία Ενηλίκων. 

 Εργαστήρι Ζωγραφικής  (2 ομάδες, για κάθε ηλικία άνω των 7 ετών). 

 Συμφωνική Μπάντα, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 Λαογραφικός / Χορευτικός Όμιλος. 

 Εργαστήρια Καλλιτεχνικών Κατασκευών (Εργαστήρια κατασκευής μπουλούκου, 
υφασμάτινης κούκλας και υαλογραφίας). 
 

 Προσεχώς θα λειτουργήσουν, επίσης, Παιδική Χορωδία και Εργαστήριο Αγιογραφίας.  
 
Υπάρχει η πρόθεση από το Λαογραφικό Όμιλο, τη Συμφωνική Μπάντα, το Φωτογραφικό 
Όμιλο και τη Χορωδία Ενηλίκων για μετάβαση στο εξωτερικό με σκοπό τη συμμετοχή σε 
εκπαιδευτικό ταξίδι ή διεθνείς διαγωνισμούς και φεστιβάλ.    

 
(∆ιευκρινίζεται ότι, θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο ένταξης κάποιων Εργαστηρίων του ∆ήμου 
στις ∆ραστηριότητες του Ανοικτού Σχολείου, π.χ. Θεατρικά Εργαστήρια, Εργαστήρι 
Καλλιτεχνικών Κατασκευών, Εργαστήρι Ζωγραφικής).  

 
6) Αύξηση των δραστηριοτήτων – εκδηλώσεων εικαστικού περιεχομένου. 

Η δράση του ∆ήμου όσον αφορά τον τομέα των Εικαστικών περιορίζεται στις εκθέσεις στις 
οποίες παρουσιάζονται τα έργα των μελών των Εργαστηρίων/Ομίλων του ∆ήμου. Είναι 
ανάγκη να διευρυνθεί ο τομέας αυτός, έτσι ώστε να προβληθούν και άλλες μορφές 
εικαστικών, όπως η γλυπτική, η ξυλογλυπτική, η χαρακτική κ.α., οι οποίες δεν είναι τόσο 
διαδεδομένες στην Κύπρο γενικότερα. Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί η ευκαιρία σε Κύπριους 
δημιουργούς να προβάλουν την τέχνη τους.  

 
7) ∆ιεύρυνση δραστηριοτήτων Χορευτικού – Λαογραφικού περιεχομένου.  

Οι εκδηλώσεις του ∆ήμου σε αυτό τον τομέα περιορίζονται στις παραστάσεις του 
Χορευτικού / Λαογραφικού Ομίλου του ∆ήμου, στις οποίες προβάλλονται τα ήθη και έθιμα 
του κυπριακού και ελληνικού πολιτισμού, ενώ δεν παρουσιάζονται άλλες μορφές χορού, 
όπως σύγχρονος, κλασικός-μπαλέτο, latin κ.α., οι οποίες θα ενδιέφεραν πιθανόν 
διαφορετική ομάδα πληθυσμού (target group).  

 
Επίσης, παράλληλα από τη διεύρυνση των μορφών χορού, προτείνεται και η συνεργασία 
του Χορευτικού/Λαογραφικού Ομίλου με άλλα χορευτικά σύνολα από την Κύπρο.  
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8) Μεγιστοποίηση της προβολής των εκδηλώσεων του ∆ήμου, με το χαμηλότερο δυνατό 
κόστος.  
∆ιεύρυνση μεθόδων προβολής των εκδηλώσεων του ∆ήμου, έτσι ώστε οι πληροφορίες να 
φτάνουν στους νέους κυρίως (μέχρι 35 ετών), στους οποίους σημειώνεται κυρίως η 
χαμηλότερη προσέλευση. 
 

9) Ανέγερση και λειτουργία σταθμού για την παροχή φροντίδας σε βρέφη και νήπια. Υπάρχει 
κληροδότημα, στο οποίο προτίθεται να ανεγερθεί νέο κτίριο. Για το σκοπό αυτό, 
ετοιμάστηκε τεχνοοικονομική μελέτη (μελέτη βιωσιμότητας). 

 
10) Αξιοποίηση χαλίτικης γης στην οδό Πειραιώς 33 στο Στρόβολο, για την ανέγερση κτιρίου 

στέγασης της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήμου Στροβόλου (π.χ. Κέντρο Ενηλίκων, 
Βρεφοκομικός Σταθμός, Συμβουλευτικό Κέντρο, Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης ατόμων 
που πάσχουν με τη Νόσο Αλσχαϊμερ, γραφεία διοίκησης και προσωπικού Κοινωνικής 
Υπηρεσίας, αίθουσες πολλαπλής χρήσης για συνεδριάσεις, εκδηλώσεις, διάλεξεις, 
βιωματικά εργαστήρια).  

 
11) Απόκτηση εμπειριών και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ότι αφορά τα συστήματα Κοινωνικής 

Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής Αρχών Τοπικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
συγκεκριμένα χώρων που έχουν παράδοση και είναι αναπτυγμένες στο συγκεκριμένο 
τομέα. 

 
12) Ανάπτυξη δραστηριοτήτων του ∆ημοτικού Θεάτρου πέραν από την ενοικίαση του χώρου. 
  
13) ∆ημιουργία χώρων άθλησης στην περιοχή Κολλιόκρεμμος (έχει προσληφθεί αρχιτέκτονας, 

γίνονται σχέδια). Το έργο γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας. 
 

 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

1) Εκπαίδευση/επιμόρφωση προσωπικού σε θέματα που αφορούν τη χρήση της τεχνολογίας 
και την επαφή τους με τους δημότες. 

 
2) Ανταλλαγές μελών προσωπικού για απόκτηση εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα 

τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 

3) Απόκτηση εμπειριών και καλών πρακτικών σε ότι αφορά σύγχρονες μεθόδους εργασίας 
και διοίκησης. 

 
4) Προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού για χρήση συστημάτων GIS. 

 
5) Απόκτηση εμπειριών και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ότι αφορά τα συστήματα λειτουργίας 

Θεάτρων (ακουστικής, σκηνικών κ.α) με Θέατρα του εξωτερικού. 
 

6) Εκπαίδευση προσωπικού για θέματα διοίκησης Πολιτιστικών Ιδρυμάτων και παραγωγής 
παραστάσεων.  

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
1) Προστασία χλωρίδας Γραμμικού Πάρκου Πεδιαίου. 

 
2) Κατασκευή/τοπιοτέχνηση πάρκων. 

 
3) Αναβάθμιση παιχνιδότοπων/πρόγραμμα για αναβάθμιση χώρων πρασίνου και εφαρμογή 

μέτρων ασφαλείας. 
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4) Χρήση ανακυκλωμένου νερού (από αποχετεύσεις) για πότισμα των πάρκων. 

 
 
ENΕΡΓΕΙΑ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

1) Καλές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας (κτίρια, πάρκα, οδικός φωτισμός, ενεργειακές 
επιθεωρήσεις). 

 
2) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-Κατασκευή και χρήση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας. 
 
3) Εφαρμογή του Ενεργειακού Σχεδίου ∆ράσης 2010-2020 στα πλαίσια του Συμφώνου των 

∆ημάρχων. 
 
4) Ηλεκτρονικό σύστημα βελτιστοποίησης δρομολογίων στόλου οχημάτων με σκοπό την 

εξοικονόμηση ενέργειας. 
    

 
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Απόκτηση εμπειριών σε ότι αφορά: 
 

1) Εφαρμογή Συστημάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
 

2) Εφαρμογή Συστήματος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία. 
 

3) Βέλτιστες πρακτικές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία σε θέματα σχετικά με τις 
δραστηριότητες Υπηρεσιών και Κλάδων του ∆ήμου. 

 
4) Σχέδια ∆ράσης έκτακτων αναγκών. 

 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
 

1) Εφαρμογή Ευρωπαϊκού κεκτημένου στην ασφάλεια τροφίμων και πόσιμου νερού. 
 

2) Προγράμματα έρευνας για τρόφιμα και πόσιμο νερό. 
 
3) Υγειονομικός έλεγχος κολυμβητικών δεξαμενών. 

 
4) Καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας και τρωκτικών. 

 
5) Συστήματα προσωρινής αποθήκευσης-αποκομιδής και διαμετακομιστικοί σταθμοί 

απορριμμάτων. 
 
6) Συστήματα καθαρισμού πόλεων. 
 
7) ∆ημιουργία πάρκου σκύλων. 
 
8) Προγράμματα περιβαλλοντικής πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης πολιτών. 
 
9) ∆ιοικητικές πρακτικές-εργαλεία και παρεμβάσεις σε θέματα περιβαλλοντικής υγείας. 
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1) Βελτίωση οδικού δικτύου και μέσα για λύση κυκλοφοριακού προβλήματος. 
 

2) Μέσα συγκοινωνίας (transportation). 
 

3) Ενεργειακή απόδοση κτιρίων. 
 

4) Εξεύρεση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
 
 
∆ΙΑΦΟΡΑ 
 

1) Ανάπλαση περιοχής Παλαιού Πυρήνα Στροβόλου.  
 

2) Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου (πεζοδρόμια, οδοστρώματα, σήμανση, κ.τ.λ). 
 

3) Συντήρηση/βελτίωση κτιρίων. 
 

4) Αναβάθμιση προσφυγικών οικισμών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “B” 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 (περίοδος Ιουνίου-Δεκεμβρίου) 
 

Ημερομηνία 
Είδος και Τίτλος της 

Εκδήλωσης 
Διοργανωτής Χώρος 

Χορηγοί Επικοινωνίας 
 

Έντυπα Μέσα 
Τηλεοπτικοί και 

Ραδιοφωνικοί Σταθμοί 
Τρίτη 2/7/12 Πρώτη Ποιητική 

Βραδιά 
Δήμος Στροβόλου και 
περιοδικό «ΑΚΤΗ» 

Πάρκο Αγίου 
Δημητρίου 

--------- Ραδιόφωνο «Ο 
ΛΟΓΟΣ»  

Πέμπτη 12/7/12 1η θερινή συναυλία με 
το συγκρότημα 
«Yerolatsitis Quartet» 

Δήμος Στροβόλου  Πάρκο Αγίου 
Δημητρίου  

 
 
 
 
Φιλελεύθερος 
 

 
 
 
 
Plus TV  

Πέμπτη 26/7/12 2η θερινή συναυλία – 
Αφιέρωμα στο Μίμη 
Πλέσα με το 
συγκρότημα του 
Δημήτρη Σουρουλλά 

Δήμος Στροβόλου  Πάρκο Τάκη 
Ζεμπύλα 

Παρασκευή 
31/8/12 

Δεύτερη Ποιητική 
Βραδιά  

Δήμος Στροβόλου και 
περιοδικό «ΑΚΤΗ» 

Πάρκο Αγίου 
Δημητρίου 

--------- Ραδιόφωνο «Ο 
ΛΟΓΟΣ»  

Πέμπτη 6/9/12 Δήμος Στροβόλου  Θεατρική παράσταση 
«Η Γιαλλουρού» από 
το Χαλκάνορα Ιδαλίου 

Αμφιθέατρο 
Μακαρίου ΙΙΙ 

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΣ Πέμπτη 13/9/12 
Εκκρεμεί  

Δήμος Στροβόλου   Θεατρική παράσταση 
«Ο Προμηθέας 
Δεσμώτης» από το 
ΘΕΑΤΡΟ ΕΝΑ 

Αμφιθέατρο 
Μακαρίου ΙΙΙ 

Κυριακή 23/09/12 Δήμος Στροβόλου και 
Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου 

1η Εκπαιδευτική 
συναυλία με τη 
Συμφωνική Μπάντα 

Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου  

ΠΟΛΙΤΗΣ  Τηλεοπτικός και 
ραδιοφωνικός σταθμός 
ΑΝΤΕΝΝΑ 

Εκκρεμεί (λόγω 
αλλαγής χώρου)  

Δήμος Στροβόλου  Ρεσιτάλ βιολιού και 
κιθάρας  

Εκκρεμεί  ΧΑΡΑΥΓΗ  Ραδιόφωνο ΑΣΤΡΑ 

Τετάρτη 24/10/12 Δήμος Στροβόλου  Συναυλία κλασικής 
μουσικής με το Cyprus 
Trio  

Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου  

Φιλελεύθερος  Τηλεοπτικός σταθμός 
«ΜΕΓΑ»  
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Κυριακή 11/11/12 Δήμος Στροβόλου και 
Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου 

2η Εκπαιδευτική 
συναυλία με τη 
Συμφωνική Μπάντα 

Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου  

ΠΟΛΙΤΗΣ  Τηλεοπτικός και 
ραδιοφωνικός σταθμός 
ΑΝΤΕΝΝΑ 

Τρίτη 20/11/12 Δήμος Στροβόλου  Οπερατικό Κοντσέρτο 
«Μια Βραδιά στην 
Όπερα» με τον 
Αντώνη Κουτρουπή 

Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου   

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΣ 

Σάββατο 1/12/12 Δήμος Στροβόλου  «Χριστουγεννιάτικες 
Μελωδίες» - 
Χριστουγεννιάτικο 
πανηγύρι  

Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου  

 Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 
Κύπρου  

Τρίτη 4/12/12 Δήμος Στροβόλου και 
Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου 

Χριστουγεννιάτικο 
Φεστιβάλ Μπαντών  

Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου  

 Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 
Κύπρου 

 


