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Πρακτικά 521ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 13/11/2012 
 

 
 
Πρακτικά 521ης συνεδρίας του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Στροβόλου που έγινε στα 
γραφεία του ∆ήμου στις 13/11/2012 από τις 6:00μμ – 8:30μ.μ 
 
Αρ συνεδρίας: 13/2012 
 
 
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   Αντώνης Μηχανικός   ∆ημοτικού 
            Γεώργιος Αναστασίου  Γεώργιος Χρυσάνθου   Συμβουλίου 
  Χρίστος Τσίγκης   Σωτήρης Λουκαΐδης  
  Στέλιος Γεωργίου                  Έλλη Σολομωνίδου 
 Μιχάλης ∆αμιανός  Κώστας Σωφρονίου 
  Στέλλα Σουρμελή  Παναγιώτης Μανώλη 
    
 
Απόντες: 
 
κ.κ.  Σταύρος Σταυρινίδης        Μέλη 
            Μάριος Χατζηβασιλείου   ∆ημοτικού 
            Φάνος Κουρουφέξης  Συμβουλίου 

 
 
Παρευρισκόμενοι: κ. Α. Λάμπρου, ∆ημοτικός Γραμματέας. 
 
 
∆ικαιολόγηση απουσιών: Οι απουσίες των κ.κ. Στ. Σταυρινίδη και Φ. Κουρουφέξη 
δικαιολογήθηκαν. 
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Θέματα αρμοδιότητας ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
Το σημείωμα της συνεδρίας της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής ημερομηνίας  17/09/2012 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 

 
521.1 [13.19.2.13]  Προϋπολογισμοί Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου για το 

έτος 2013. Κατευθυντήριες γραμμές από τα Υπουργεία Εσωτερικών και 
Οικονομικών για την ετοιμασία των Προϋπολογισμών των ∆ήμων 
 
(Η παρ. 2  των πρακτικών της συνεδρίας της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
ημερομηνίας 17/09/2012  είναι σχετική). 
 
Οι Προϋπολογισμοί του ∆ήμου για το έτος 2013 ετοιμάστηκαν στην  βάση των πιο 
πάνω κατευθυντήριων γραμμών. 

 
521.2 [16.5.18.6]  Αιτήματα για ενοικίαση χώρων στάθμευσης στο ∆ημοτικό χώρο 

στάθμευσης παρά την οδό Ηλία Βενέζη 
 
(Η παρ. 6  των πρακτικών της συνεδρίας της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
ημερομηνίας 17/09/2012  είναι σχετική). 
 
Αναφέρθηκε από το ∆ημοτικό Γραμματέα ότι το θέμα θα απασχολήσει εκ νέου την 
∆ιαχειριστική Επιτροπή και θα επανέλθει ενώπιον  του ∆ημοτικού Συμβουλίου  σε 
προσεχή συνεδρία  
 

521.3 [15.30.01.03/2]  Αιτήματα για διαγραφή εξώδικων καταγγελιών 
 
(Η παρ. 7  των πρακτικών της συνεδρίας της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
ημερομηνίας 17/09/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση  της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε: 
 

(α) Να απορρίψει αίτημα του Χαρ. Νικολάου για διαγραφή της εξώδικης 
καταγγελίας με αρ. 09-00171 ημερομηνίας 24/4/2012 για το όχημα με 
αρ. εγγραφής ΚΜΗ108. 

 
Η κ. Α. Αντωνίου διαφώνησε  με την απόφαση του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου. 
 

(β) Να εγκρίνει τη διαγραφή των πιο κάτω εξώδικων καταγγελιών: 
   -  Εξώδικη καταγγελία με αρ. 04-121475 ημερομηνίας 18/6/2012 για   

το  όχημα με αρ. ΚΤΧ 462 και αιτητή τον κ. Σταύρο Τουμάζο. 
-  Εξώδικη καταγγελία με αρ. 04-121738 ημερομηνίας 20/7/2012 για 

το  όχημα με αρ. ΗΜΒ 431 και αιτητή τον κ. Ανδρέα ∆αμιανού. 
 

521.4 [16.4.2/7] Αίτημα για ονοματοδότηση οδού με το όνομα Σοφοκλής Χ”Ιωσήφ 
 
(Η παρ. 8 των πρακτικών της συνεδρίας της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
ημερομηνίας 17/09/2012 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση  της ∆ιαχειριστική Επιτροπής και αποφάσισε να 
εγκρίνει την ονοματοδότηση  οδού με το όνομα Σοφοκλής Χ”Ιωσήφ στον εν εξελίξει 
διαχωρισμό οικοπέδων παρά το νέο Γ.Σ.Π με στοιχεία λευ/174/10 31/1/2012 αρ, 
αναφοράς 1.671. 
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521.5 [16.4.2/7]  Αίτημα για μετονομασία της οδού Στασίνου από την αρχή της οδού 
Χρυσάνθου Μυλωνά μέχρι τη Λεωφ Λεμεσού σε οδό Μανώλη Χριστοφίδη 
 
(Η παρ. 9 των πρακτικών της συνεδρίας της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
ημερομηνίας 17/09/2012 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της ∆ιαχειριστική Επιτροπής και αποφάσισε 
κατά πλειοψηφία να εγκρίνει την μετονομασία μέρους της οδού Στασίνου που 
ξεκινά από την οδό Αρμενίας μέχρι την Συμβολή της με την οδό Χρυσάνθου 
Μυλωνά σε οδό Μανώλη Χριστοφίδη. 
 
Η ∆ημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες ∆υνάμεις διαφώνησε με την απόφαση 
του ∆ημοτικού Συμβουλίου λόγω επηρεασμού, όπως αναφέρθηκε, αριθμού 
υποστατικών (πολυκατοικιών) από την εν λόγω μετονομασία. 

 
521.6 [16.5.18.5]  Αίτημα του ∆ημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας για δωρεάν 

παραχώρηση επτά χώρων στάθμευσης από το ∆ημοτικό χώρο στάθμευσης 
Κληματαριάς για στάθμευση μελών του προσωπικού του Σχολείου 
 
(Η παρ. 12 των πρακτικών της συνεδρίας της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
ημερομηνίας 17/09/2012 είναι σχετική). 
Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το αίτημα και να επιτρέψει την 
στάθμευση στο πιο πάνω χώρο μέχρι και το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, 
2012-2013. 

 
 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων ημερομηνίας 13/09/2012 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
 

521.7 [11.12.01.002]  Παράνομα υποστατικά στους Οικισμούς Εκτοπισθέντων 
 
(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 
ημερομηνίας 13/09/2012 είναι σχετική). 
 
Σχετική έκθεση της Υπηρεσίας για το θέμα κοινοποιήθηκε από το Συμβούλιο με τα 
πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων. 
 
Το θέμα παρουσίασε στο Συμβούλιο ο ∆ημοτικός Γραμματέας. Σχετικά ανάφερε ότι 
το καθεστώς των Οικισμών Εκτοπισθέντων σήμερα έχει διαφοροποιηθεί καθώς οι 
κατοικίες έχουν τιτλοποιηθεί, αρκετές από αυτές ενοικιάζονται, και επομένως δεν 
διαμένουν πλέον πρόσφυγες σε αρκετές από αυτές. Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, στους 
Οικισμούς αυτούς υπάρχει πληθώρα παράνομων υποστατικών τα οποία είναι 
κατασκευασμένα από ευτελή υλικά, τσίγκους, ξύλα κλπ, εκ των οποίων πολλά από 
αυτά είναι ετοιμόρροπα με κίνδυνο να καταρρεύσουν. Επίσης ,συνέχισε, υπάρχουν 
υποστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται ως εργαστήρια τα οποία προκαλούν 
οχληρία. Η ευθύνη των Οικισμών, κατέληξε, ανήκει πλέον στο ∆ήμο είτε πρόκειται 
για ανεγέρσεις κατά παράβαση του Κεφ.96 είτε πρόκειται για οχληρίες. Συνεπώς  
το ∆ημοτικό Συμβούλιο είναι απαραίτητο να καθορίσει την αναγκαία γραμμή 
πλεύσης για την διόρθωση της κατάστασης. 
 
Ακολούθησε εκτενής συζήτηση μετά το πέρας της οποίας συμφωνήθηκαν τα 
ακόλουθα για την αντιμετώπιση του προβλήματος: 
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(α) η προσπάθεια για απομάκρυνση των παράνομων υποστατικών θα 
πρέπει να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση και θα καλύψει ταυτόχρονα 
όλους τους Οικισμούς Εκτοπισθέντων  

(β) θα δοθεί πρώτη προτεραιότητα για τα υποστατικά που εξόφθαλμα είναι 
ακαλαίσθητα (κατασκευασμένα από τσίγκους, ξύλα, χαρτόνια και άλλα 
ευτελή υλικά) και ετοιμόρροπα με ορατό το κίνδυνο της κατάρρευσης 

(γ) προτεραιότητα θα δοθεί επίσης για τα παράνομα υποστατικά που 
βρίσκονται  σε δρόμους/ αδιέξοδα και σε πεζοδρόμια και στην συνέχεια 
σ αυτά που βρίσκονται στις αυλές οικιστικών μονάδων 

(δ) οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να κατεδαφίσουν και να απομακρύνουν 
τα άχρηστα υλικά εντός  τακτής προθεσμίας. 

 
Το ακριβές περιεχόμενο της επιστολής που θα σταλεί θα συμφωνηθεί 
με τους εκπρόσωπους των δημοτικών ομάδων. 

 
 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
 
Τα σημειώματα των συνεδριών της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερομηνίας  22/08/2012, 
26/09/2012 και 08/10/2012 κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 
 

521.8 [13.9.2.13]  Προτάσεις της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων για 
συμπερίληψη στους Προϋπολογισμούς του έτους 2013 
 
(Οι  παρ. 1 έως 3, 6 και 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής 
Πολιτιστικών Θεμάτων ημερομηνίας 22/08/2012 είναι σχετικές). 
 
Ο ∆ημοτικός Γραμματέας ανάφερε ότι όλες οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στα 
πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αφορούν το πολιτιστικό πρόγραμμα του ∆ήμου έχουν συζητηθεί κατά την ετοιμασία 
των Προϋπολογισμών του ∆ήμου για το έτος 2013 και έχουν ληφθεί οι αναγκαίες 
πρόνοιες. 

 
521.9 [14.3.04.1]  Χριστουγεννιάτικος ∆ιάκοσμος για την περίοδο των 

Χριστουγέννων 2012 
 
(Η παρ. 7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερομηνίας 22/08/2012 είναι σχετική).  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών θεμάτων και 
αποφάσισε τα ακόλουθα σε σχέση με το θέμα: 

 Φωταγώγηση ∆ημοτικού Μεγάρου (φωτοσωλήνας περιμετρικά του  
κτιρίου) και στολισμός χωρίς φωτισμό των εσωτερικών χώρων. Ο 
φραμός  περιμετρικά του ∆ημοτικού Μεγάρου δε θα φωταγωγηθεί. 

  Στολισμός Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο εσωτερικό του ∆ημοτικού  
Μεγάρου. 

 Τοποθέτηση 3 εξωτερικών Χριστουγεννιάτικων δέντρων σε επιλεγμένα 
σημεία του ∆ήμου. Θα φωταγωγηθεί μόνο το Χριστουγεννιάτικο δέντρο 
που θα είναι στο προαύλιο του ∆ημοτικού Μεγάρου. 

 Τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικων πινακίδων στους 4 Οικισμούς  
Εκτοπισθέντων. 

 ∆ε θα φωταγωγηθούν οι επιστήλιες γιρλάντες σε κανένα σημείο του 
∆ήμου, στα πλαίσια της προσπάθειας του ∆ήμου για εξοικονόμηση 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Η έναρξη της φωταγώγησης να γίνει  την 1/12/12, που έχει οριστεί και η 
πραγματοποίηση της παιδικής Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης. 
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521.10 [14.2.01.1, 14.3.02, 14.3.07, 14.3.17, 14.2.01.4, 7.11.02, 14.2.08, 14.2.01.2, 

14.2.09, 14.2.01.3, 14.2.2, 11.11.01]  Συνέχιση πάγιων-καθιερωμένων 
εκδηλώσεων του ∆ήμου το έτος 2013 
 
(Η παρ. 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
22/08/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει την συνέχιση των πιο κάτω καθιερωμένων εκδηλώσεων του 
∆ήμου για το προσεχές έτος: 

 Εορτασμός των Θεοφανείων  
 Κοπή βασιλόπιττας για τους Ομίλους/Εργαστήρια του ∆ήμου  
 Εορτασμός της Τσικνοπέμπτης  
 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας  
 Μνημόσυνο πεσόντων κατά τους απελευθερωτικούς αγώνες του 1821 

και 1955-59 
 Πασχαλινή συναυλία  
 Πασχαλινό πανηγύρι τη ∆ευτέρα του  Πάσχα  
 Ετήσια Έκθεση Φωτογραφικού Ομίλου  
 Θερινές Συναυλίες  
 Μνημόσυνα Εθνομάρτυρα Κυπριανού  
 Ποιητικές Βραδιές  
 Εκδήλωση Μνήμης Πολυτεχνείου 
 Χριστουγεννιάτικο Πανηγύρι  
 Προσφορά Παιδικών Θεατρικών Παραστάσεων σε ∆ημοτικά και 

Νηπιαγωγεία του Στροβόλου. 
 

521.11  [14.3.01]  Αίτημα του κ.Τάκη Π Χριστοφόρου για αγορά αριθμού αντιτύπων 
του βιβλίου του με τίτλο «Άλωνα-Λαογραφικά 1» 
 
(Η παρ. 11 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερομηνίας 22/08/2012  είναι σχετική).  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα.  

 
521.12 [5.1.01]  Πρόταση του κ. Θωμά Νικοδήμου για διδυμοποίηση του 

Πολιτισμικού-Λαογραφικού Εργαστηρίου Κονιών της Πάφου με το 
Λαογραφικό/Χορευτικό Όμιλο ∆ήμου Στροβόλου 
 
(Η παρ. 12 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερομηνίας 22/08/2012 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανάγκη για οικονομική περισυλλογή 
υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε να 
απορρίψει την πρόταση. 

 
521.13 [14.3.06]  Πρόταση της Alkyon Art Production  για συμπερίληψη του 

κονσέρτου «Έρωτες και Παραμύθια» στο Πολιτιστικό πρόγραμμα του ∆ήμου 
για το έτος 2012 
 
(Η παρ. 13 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερομηνίας 22/08/2012 είναι σχετική). 
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Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι η πρόταση υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, 
υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε να την 
απορρίψει. 

 
 

521.14 [14.3.15] Πρόταση του Συνδέσμου Ασθενών και φίλων Ατόμων με τη νόσο 
του Κινητικού Νευρώνα, για συνδιοργάνωση συναυλίας με το ∆ήμο 
Στροβόλου 
 
(Η παρ. 14 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερομηνίας 22/08/2012 είναι σχετική). 
 
Αναφέρθηκε από το ∆ημοτικό Γραμματέα ότι το θέμα θα επανέλθει ενώπιον του 
∆ημοτικού Συμβουλίου αφού τύχει περαιτέρω επεξεργασίας από την Επιτροπή 
Πολιτιστικών Θεμάτων. 

 
521.15 [6.33.6.2/14]  Πρόταση του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών για 

συνδιοργάνωση διάλεξης με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας 
Φυσιοθεραπείας  
 
(Η παρ. 15 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερομηνίας 22/08/2012 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση. 

 
521.16 [14.2.08]  Φιλολογικό Μνημόσυνο για τον Εθνομάρτυρα Αρχιεπίσκοπο 

Κυπριανό, σε συνεργασία με τον Γυμναστικό Σύλλογο Στροβόλου «Ο 
Κεραυνός» 
 
(Η παρ. 16 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερομηνίας 22/08/2012 είναι σχετική). 
 
Το συνολικό ποσό των εξόδων για την πραγματοποίηση του μνημόσυνου ανήλθε 
στα €800,00 αντί €700,00 που εγκρίθηκε αρχικά. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση για το επιπλέον ποσό των €100,00. 

 
521.17 [14.3.01]  Καθορισμός πολιτικής για έγκριση χορηγιών κατόπιν αιτημάτων 

από διάφορους φορείς  
 
(Η παρ. 17 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερομηνίας  22/08/2012 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε τα ακόλουθα σε σχέση με το θέμα : 
 

(α) Συνέχιση της επιχορήγησης των θεατρικών παραστάσεων Γυμνασίων και   
Λυκείου Στροβόλου με €500 ανά σχολείο. 

 
(β) Αγορά Ψηφιακών ∆ίσκων : 

 Απόρριψη του αιτήματος , όταν το αίτημα υποβάλλεται από φυσικό 
πρόσωπο  

 Έγκριση του αιτήματος, όταν αυτό προέρχεται από 
πιστοποιημένο/εγγεγραμμένο ίδρυμα, οργανισμό ή φορέα, εφόσον 
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κριθεί ότι το περιεχόμενο του δίσκου είναι κατάλληλο και δεδομένου ότι 
έχει προσκομιστεί δείγμα του ψηφιακού δίσκου. 
Μέγιστο ποσό χορηγίας :€250 
Επίσης δε θα εγκρίνεται εκ των προτέρων η επιχορήγηση έκδοσης . 

 
(γ) Αγορά εισιτηρίων για θεατρικές παραστάσεις  

∆ιάθεση ποσού μέχρι €250 για αγορά εισιτηρίων για παραστάσεις από 
θεατρικά σχήματα, αφού κριθεί ότι το περιεχόμενο της παράστασης είναι 
κατάλληλο, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
του ∆ημοτικού Συμβουλίου. 
Επίσης, για αποφυγή της οικονομικής στήριξης επανειλημμένως των ίδιων 
σχημάτων, σε περίπτωση που ο ∆ήμος αγοράσει εισιτήρια από ένα 
θεατρικό σχήμα, θα πρέπει να ακολουθήσει διάστημα  δύο ετών από την 
ημερομηνία υποβολής του παλαιότερου αιτήματος, μέχρι να μπορούν να 
αγοραστούν ξανά εισιτήρια από το ίδιο σχήμα (το σημείο αυτό δε δεσμεύει 
το ∆ήμο σε περίπτωση που το περιεχόμενο της παράστασης δεν κριθεί 
ικανοποιητικό). 

 
(δ) Προσφορά των εσόδων από την πώληση των εισιτήριων σε εκδηλώσεις του 

∆ήμου σε φιλανθρωπικούς φορείς 
 Μη εφαρμογή αυτής της τακτικής τα προσεχή έτη, δεδομένης της 

οικονομικής κρίσης. Πιθανά έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων σε εκδηλώσεις 
του ∆ήμου θα μπορούν να διατεθούν στο Πολυδύναμο ∆ημοτικό Κέντρο 
Στροβόλου. 

 
(ε) Αιτήματα από Σωματεία, Συλλόγους ή Οργανισμούς για οικονομική στήριξη 

για πραγματοποίηση των εκδηλώσεων τους  
          ∆ιάθεση του ποσού μέχρι €250, δεδομένου ότι η εκδήλωση διοργανώνεται 

από πιστοποιημένο/εγγεγραμμένο Οργανισμό/ Σύλλογο/ Σωματείο και το 
περιεχόμενο της εκδήλωσης κριθεί κατάλληλο από την Επιτροπή 
Πολιτιστικών Θεμάτων και το ∆ημοτικό Συμβούλιο . 

 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε να παραπέμψει τις ακόλουθες κατηγορίες 
αιτημάτων για συζήτηση από την ∆ιαχειριστική Επιτροπή. 
 

 Αγορά εισιτηρίων για εκδηλώσεις  φιλανθρωπικού χαρακτήρα  
 Αιτήσεις από κόμματα για οικονομική βοήθεια  
 Αιτήσεις για οικονομική βοήθεια για φιλανθρωπικούς σκοπούς  
 Αιτήσεις από φιλανθρωπικά ιδρύματα για οικονομική ενίσχυση  
 Αιτήσεις για οικονομική βοήθεια για αθλοθέτηση αγώνων/αγορά μεταλλίων  
 Αιτήσεις για οικονομική βοήθεια για αγορά λαχνών/ εισιτηρίων  
 Αιτήματα για παραχώρηση γεύματος  

 
521.18 [14.3.16]  ∆ιορισμός μελών του  ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Συμφωνικής 

Μπάντας ∆ήμου Στροβόλου – Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου  
 
(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερομηνίας 26/09/2012 είναι σχετική). 
 
Σύμφωνα με το καταστατικό της Συμφωνικής Μπάντας, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 
της απαρτίζεται από 3 μέλη από το ∆ημοτικό  Συμβούλιο  Στροβόλου(∆ήμαρχος και  
2 μέλη από το ∆ημοτικό Συμβούλιο και ένα αναπληρωματικό μέλος ) και 3 μέλη 
από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου είναι 
εκάστοτε ο ∆ήμαρχος. 
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Η θητεία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Μπάντας είναι πενταετής και λήγει με τη 
λήξη της θητείας του εκάστοτε ∆ημοτικού Συμβουλίου. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να διορίσει τους κ.κ Α. Παπαχαραλάμπους και Μ. Πασχάλη ως μέλη 
του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Συμφωνικής Μπάντας και τον κ. Σ.Λουκαϊδη  ως 
αναπληρωματικό μέλος. 

 
521.19 [14.3.01]  Τέλη συμμετοχής στα Εργαστήρια /Ομίλους του ∆ήμου 

 
(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερομηνίας 26/09/2012 είναι σχετική). 
 
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση του με αρ. 519.15 αποφάσισε όπως 
παιδιά  από πολύτεκνες οικογένειες θα δικαιούνται έκπτωση 50% στο τέλος 
συμμετοχής στους Ομίλους/Εργαστήρια του ∆ήμου, αφού προσκομίσουν στο ∆ήμο 
αποδεικτικά στοιχεία ότι προέρχονται από πολύτεκνη οικογένεια. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε ότι πολύτεκνες οικογένειες θεωρούνται οι οικογένειες με τρία παιδιά και 
άνω. 

 
521.20 [14.3.07 και 14.3.17]  Μονοήμερη εκδρομή εντός Κύπρου για τα μέλη του 

Φωτογραφικού και Λαογραφικού Ομίλου και τα Μέλη της ∆ημοτικής 
Χορωδίας 
 
(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
ημερομηνίας  26/09/2012 είναι σχετική). 
 
Η μονοήμερη εκδρομή για τα μέλη του Φωτογραφικού Ομίλου πραγματοποιήθηκε 
στις 6/10/2012. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων και αποφάσισε ότι τα μέλη του Λαογραφικού Ομίλου και τα μέλη της 
∆ημοτική Χορωδίας στην μονοήμερη τους εκδρομή μπορούν να συνοδεύονται από 
ένα άτομο μη μέλος το οποίο θα επωμιστεί όλα του τα έξοδα. 

 
521.21 [14.3.06]  Αξιολόγηση προτάσεων από καλλιτεχνικούς φορείς για ένταξή τους 

στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα του ∆ήμου για το έτος 2013 
 
(Οι παρ.4 και 1 των πρακτικών των συνεδριών της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερομηνίας 26/09/2012 και 08/10/2012 αντίστοιχα και είναι σχετικές). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει τη συμπερίληψη των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο 
πιο κάτω πίνακα, στο πολιτιστικό πρόγραμμα του ∆ήμου για το έτος 2013: 
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Α/Α  Όνομα προσώπου που 

υποβάλλει την πρόταση 
(Φυσικού ή Νομικού) 

Είδος και Τίτλος της 
Εκδήλωσης 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

1.   Πολιτιστικός Όμιλος 
«Βασιλιτζιά»  
(Παρουσίαση της 
ερωτικής ποίησης 
μέσα από δημοτικά και 
άλλα τραγούδια της 
Κύπρου)  

Συναυλία με τίτλο «Ερωτικά 
της Κύπρου»  
 
Ένταξη στις θερινές 
συναυλίες του Δήμου  
 
 
 

Είδος Δαπάνης Κόστος 
Αμοιβές €450 
Ηχητική κάλυψη (με ΦΠΑ)  €530 
Έξοδα διακίνησης €50 
Έξοδα προβολής και άλλα έξοδα  €500 
Σύνολο  €1.530 

 
Κώδικας: 80716 

2.  Έντουαρντ Αλεξάντερ 
Ροντρίγκεζ Ντελκαντίλλο 
   

Συναυλία 
λατινοαμερικάνικης 
μουσικής με το μουσικό 
σχήμα «Ritmo Latino Cy – 
small band»  

Είδος Δαπάνης Κόστος 
Αμοιβές €1.300 
Ηχητική κάλυψη (και πιθανόν 
φωτιστική κάλυψη)  

€800 

Έξοδα διακίνησης  €50 
Ενοικίαση μουσικών οργάνων  €350 
Έξοδα προβολής και άλλα έξοδα  €500 
Σύνολο  €3.000 

 
Κώδικας: €80716 

3.  Ευθύμιος 
Παπαδόπουλος 

Νησιώτικο γλέντι με το 
μουσικό σχήμα «Ησιόδος»  
 
Ένταξη στις θερινές 
συναυλίες του Δήμου  
 
 
 

 
Είδος Δαπάνης Κόστος 
Αμοιβές €1.100 
Ηχητική κάλυψη  €300 
Έξοδα προβολής και άλλα έξοδα 
(π.χ. πιθανή ενίσχυση φωτιστικής 
κάλυψης) 

€600 

Σύνολο  €2.000 
 
Κώδικας: 80716 

4.  Ηλίας Κουλουμής  Πασχαλινή εκδήλωση με 
τίτλο «Πάσχα των Ελλήνων» 
με τη συμμετοχή του 
ιεροψάλτη Γιώργου Σπανού  
  

 
Είδος Δαπάνης Κόστος 
Αμοιβές €1.950 
Ηχητική κάλυψη  €710
Έξοδα διακίνησης €100 
Έξοδα προβολής και άλλα έξοδα 
(π.χ. ετοιμασία ραδιοφωνικής και 
τηλεοπτικής διαφήμισης) 

€500 

Σύνολο  €3.260 
 
Κώδικας: 80716 
 

5.   Γιάννης Μυράλης  Συναυλία μουσικής 
δωματίου με τους Μενέλαο 
Μενελάου (βιολί), Γιάννη 
Μυράλη (σαξόφωνο) και 
Catalina Teican (πιάνο), με 
έργα Ελλήνων, Κυπρίων και 
Γάλλων 

 
Αμοιβές: €1.500  
 
 
 
Κώδικας: 80716 

6.   Θεατρικός Οργανισμός 
Κύπρου (ΘΟΚ)  

Θεατρική παράσταση 
«Οικογένεια Νώε» από την 
Παιδική Σκηνή  
Θα πραγματοποιηθούν 7‐8 
παραστάσεις για τα παιδιά 
των δημοτικών σχολείων 
Στροβόλου. 

€1.000 ανά παράσταση 
 
Συνολικά €7.000 για 7 παραστάσεις ή €8.000 για 8 
παραστάσεις  
 
 
Κώδικας: 8071603  

7  Θεατρικός Οργανισμός 
Κύπρου (ΘΟΚ)  

Παράσταση «Ματωμένος 
Γάμος» του F. G. Lorga από 
την Κεντρική Σκηνή  
  
 

Είδος Δαπάνης Κόστος 
Αμοιβές €2.200 
Έξοδα προβολής €400 
Σύνολο  €2.600 

 
Κώδικας: 80716  
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Περαιτέρω το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι η πρόταση του κου Ευάγγελου 
Χριστοδούλου για πραγματοποίηση μουσικής παράστασης από το μουσικό σχήμα 
«Βαρύαυλος» σε συνεργασία με τον συνθέτη Γιώργο Ανδρέου υποβλήθηκε 
εκπρόθεσμα, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να την απορρίψει. 
 
Τέλος  το Συμβούλιο αποφάσισε να προβεί σε νέα προκήρυξη για υποβολή 
προτάσεων για τις ακόλουθες εκδηλώσεις: 

 Μουσικό πρόγραμμα για ποιητικές βραδιές 
 Χριστουγεννιάτική εκδήλωση 
 Εκδήλωση για την ημέρα της γυναίκας 
 Θεατρικές παραστάσεις. 

 
 

Θέματα αρμοδιότητας Τεχνικής Επιτροπής  
 
Τα σημειώματα των συνεδριών της Τεχνικής Επιτροπής  ημερομηνίας 12/09/2012 και 17/10/2012 
κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 
 

521.22 [2.2.01.9/10]  ∆ρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που διέρχεται από τη Λεωφ 
Αρχαγγέλου μέχρι το Μετόχι Κύκκου στο Στρόβολο και στην Έγκωμη. 
Ρυθμιστικό σχέδιο για την κυκλοφοριακή διαχείριση των οδών Σταδίου και 
Ουρανίας Κοκκίνου στο Στρόβολο και στην Έγκωμη. Τροποποίηση 
δεσμευτικής ρυμοτομίας που επηρεάζει το τεμάχιο με αριθμό 345,Φ/Σχ 
ΧΧΙ/53.Ε.2 
 
(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερομηνίας. 
17/10/2012 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
εγκρίνει το Ρυθμιστικό Σχέδιο που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως και αφορά την κυκλοφοριακή διαχείριση της οδού Ουρανίας Κοκκίνου και 
τμήματος της οδού Σταδίου στο Στρόβολο και την Έγκωμη και προβλέπει 
ανάκληση/ τροποποίηση της δεσμευτικής ρυμοτομίας που επηρεάζει το τεμάχιο με 
αρ. 345, Φ/Σχ ΧΧΙ/53.Ε.2. 

 
 
521.23 [13.19.3.13/2]  Έγκριση για πρόσθετες δαπάνες σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 

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

I. Κώδικας Προϋπολογισμού: 81403 «Αντιπλημμυρικά έργα» 
Ποσό Πρόνοιας:  €100.000,00 
Να εγκρίνει πρόσθετη δαπάνη ύψους €25.000,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από 
τον κώδικα 81402 «Παλινορθώσεις οδών» 

 
II. Κώδικας Προϋπολογισμού: 810501 «Επιδόματα Εργατών» 

Ποσό Πρόνοιας:  €4.000,00 
Να εγκρίνει πρόσθετη δαπάνη ύψους €1.000,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον 
κώδικα 80702 «Ύλη και Εκτυπωτικά» 

 
III. Κώδικας Προϋπολογισμού: 8070101 «Ασφάλεια οχημάτων και μοτοσικλετών» 

Ποσό Πρόνοιας:  €50.000,00 
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Να εγκρίνει πρόσθετη δαπάνη ύψους €2.500,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον 
κώδικα 80721 «Φιλανθρωπικές Εισφορές» 

 
IV. Κώδικας Προϋπολογισμού: 81422 «Επιδιορθώσεις ζημιών σε πασσάλους οδικού 

φωτισμού» 
Ποσό Πρόνοιας:  €25.000,00 
Να εγκρίνει πρόσθετη δαπάνη ύψους €6.250,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον 
κώδικα 80728 «Αγορά Υπηρεσιών – Ετοιμασία Μελετών» 

 
V. Κώδικας Προϋπολογισμού: 8010301 «Βασικός Μισθός Εκτάκτων» 

Ποσό Πρόνοιας:  €15.000,00 
Να εγκρίνει πρόσθετη δαπάνη ύψους €3.750,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον 
κώδικα 80723 «∆ιάφορες αγορές» 

 
VI. Κώδικας Προϋπολογισμού: 80901 «Οδικός φωτισμός» 

Ποσό Πρόνοιας:  €1.100.000,00 
Να εγκρίνει πρόσθετη δαπάνη ύψους €275.000,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από 
τον κώδικα 8010101 «Βασικός Μισθός Υπαλλήλων», τον κώδικα 8010102 
«Τιμαριθμικό Επίδομα Υπαλλήλων» και τον κώδικα 8010104 «Εισφορές Εργοδότη 
Υπαλλήλων» 

 
VII. Κώδικας Προϋπολογισμού: 8070503 «∆ικηγορικά έξοδα ποινικών και άλλων 

υποθέσεων» 
Ποσό Πρόνοιας:  €70.000,00 
Να εγκρίνει πρόσθετη δαπάνη ύψους €14.000,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από 
τον κώδικα 80728 «Ετοιμασία Μελετών – Αγορά Υπηρεσιών» 

 
VIII. Κώδικας Προϋπολογισμού: 1011300085 «Βελτίωση οδού Αρσινόης» 

Ποσό Πρόνοιας:  €193.509,00 (υπόλοιπο 1/11/2012) 
Να εγκρίνει πρόσθετη δαπάνη ύψους €27.935,81 η οποία θα εξοικονομηθεί από 
τον κώδικα 1011300132 «Κοινωνική Πρόνοια» 
 

IX. Κώδικας Προϋπολογισμού: 8079912 
Ποσό Πρόνοιας:  €7.000,00 
Να εγκρίνει πρόσθετη δαπάνη ύψους €1.750,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον 
κώδικα 80747 «Έξοδα Εκδόσεων» 

 
521.24 [13.19.3.13/2]  Έγκριση για επιπρόσθετη δαπάνη σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 

66(4) του Περί ∆ήμων Νόμου 
 
Στον Προϋπολογισμό του ∆ήμου για το έτος 2012 κάτω από τον κώδικα 8079912 τέθηκε 
πρόνοια ύψους €7.000,00 η οποία αφορά αγορά υπηρεσιών για μετακίνηση καθισμάτων του 
∆ημοτικού Θεάτρου. 
 
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 521.23/13.11.2012 απόφαση του ενέκρινε πρόσθετη 
δαπάνη ύψους €1.750,00. 
 
Η συνολική δαπάνη για το έτος 2012 αναμένεται να ανέλθει στις €3.372,00. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει έγκριση για επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €700,00 από 
τον Υπουργό Εσωτερικών, η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 80747 «Έξοδα 
Εκδόσεων». 
 
 

 



12 
________________________________________________________________________________ 

Πρακτικά 521ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 13/11/2012 
 

521.25 [16.4.2/7]  Ονοματοδότηση οδών με ονόματα πεσόντων ή αγνοουμένων κατά την 
Τουρκική εισβολή του 1974 
 
(Η απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου με αρ. 507.22/8.11.2012 είναι σχετική). 
 
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 507.22/8.11.2012 απόφαση του ενέκρινε τη 
συμπερίληψη στον κατάλογο ονομασιών οδών των ονομάτων όσων έπεσαν κατά την 
τούρκικη εισβολή το 1974 καθώς και των ονομάτων των αγνοουμένων των οποίων τα οστά 
ταυτοποιούνται. 
 
Σχετικός κατάλογος ελληνοκυπρίων πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή και αγνοούμενοι 
των οποίων τα οστά ανευρέθηκαν και ταυτοποιήθηκαν κατά τις πρόσφατες εκταφές, που 
υπηρετούσαν στην Εθνική Φρουρά και που έχουν την καταγωγή τους ή η οικογένεια τους 
διαμένει στο Στρόβολο κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει όλα τα ονόματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, 
αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται ως Παράρτημα «Α» στα πρακτικά, για συμπερίληψη 
τους στον κατάλογο ονομασιών του ∆ήμου. 
 

521.26 [12.5.19/2]  Ο Περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος το καπνίσματος) Νόμος του 2002 – 
Συνάντηση με εκπροσώπους της Κίνησης Μη Καπνιστών Κύπρου στις 31/8/12 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη σύσταση Επιτροπής Κίνησης Μη Καπνιστών με 
Πρόεδρο τον εκάστοτε ∆ήμαρχο. 
 
Ο διορισμός των μελών της Επιτροπής θα απασχολήσει τους Εκπροσώπους των ∆ημοτικών 
Ομάδων. 
 

521.27 [13.7.1/10]  Καταστροφή άχρηστου εξοπλισμού 
 
Τα πιο κάτω εξαρτήματα έχουν επιθεωρηθεί και έχει διαπιστωθεί ότι είναι άχρηστα: 

 1 clutch booster KHR 354 
 1 control unit HPZ 455 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την καταστροφή τους. 
 

521.28 [13.25.8.7/4]  Οφειλόμενος φόρος θεάματος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για τις 
ποδοσφαιρικές συναντήσεις στο στάδιο ΓΣΠ για την περίοδο 17/5/2011-31/8/2012 
 
Ο οφειλόμενος φόρος θεάματος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για τις 
ποδοσφαιρικές συναντήσεις στο στάδιο ΓΣΠ για την περίοδο από 17/05/2011 μέχρι 
31/08/2012 ανέρχεται σε €231.983,57 πλέον επιβάρυνση και τόκο. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να καλέσει τον ΚΟΑ να καταβάλει εντός 15 ημερών την ως άνω 
οφειλή και σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωση να προχωρήσει στην έγερση 
πολιτικής αγωγής εναντίον του για την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού. 
 
Ο ∆ήμαρχος ενημέρωσε το ∆ημοτικό Συμβούλιο για τη συνάντηση που έγινε με τον ΚΟΑ στην 
παρουσία εκπροσώπων της ΚΟΠ και των Ποδοσφαιρικών Ομάδων που χρησιμοποιούν το 
ΓΣΠ σχετικά με το θέμα. Το θέμα, πρόσθεσε, θα τύχει περαιτέρω συζήτησης με τους 
εκπροσώπους των ∆ημοτικών Ομάδων το αποτέλεσμα της οποίας θα τεθεί ενώπιον του 
∆ημοτικού Συμβουλίου. 
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521.29 [ΠΦ 127]  Μονιμοποίηση Γεώργιου Κουτή 
 
Το Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 485.31/31.5.2010 απόφαση του πρόσφερε διορισμό για 
δοκιμαστική περίοδο δύο χρόνων στο Γεώργιο Κουτή από 1/7/2010 στη θέση Υγειονομικού 
Επιθεωρητή. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τη θετική επί του θέματος σύσταση του ∆ημοτικού 
Γραμματέα, αποφάσισε να εγκρίνει τη μονιμοποίηση του κ. Γ. Κουτή από την ημερομηνία που 
συμπλήρωσε διετή υπηρεσία στο ∆ήμο. 
 

521.30 [18.6.01]  Εκπροσώπηση του ∆ήμου σε Επιτροπές στις οποίες συμμετέχει η Ένωση 
∆ήμων με αιρετούς  
 
Ο πιο κάτω πίνακας ο οποίος κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο για ενημέρωση, περιλαμβάνει τα 
μέλη του ∆ημοτικού Συμβουλίου τα οποία εκπροσωπούν το ∆ήμο σε Επιτροπές στις οποίες 
συμμετέχει η Ένωση ∆ήμων με αιρετούς. 
 

Επιτροπή Μέλος ∆ημοτικού Συμβουλίου 

Κογκρέσσο Τοπικών και Περιφερειακών 
Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης 

Σταύρος Γερολατσίτης, Αναπληρωτής 

Policy Committee/CEMR Λάζαρος Σ Σαββίδης, Μέλος 

COPPEM Λάζαρος Σ Σαββίδης, Μέλος 

Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης 
Εφαρμογής της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ, για την 
ενεργειακή απόδοση κτιρίων 

Χρίστος Τσίγκης 

Επιτροπή Αιρετών γυναικών Ανδρούλλα Αντωνίου 

Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου Ανδρέας Παπαχαραλάμπους 

Συμβουλευτική Επιτροπή ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων Συσκευασιών (ΣΕ∆ΑΣ) 

Ανδρέας Μαϊμάρης, Αντιδήμαρχος 

Συμβούλια εκμετάλλευσης Χώρων Οικιακών 
Αποβλήτων (ΧΥΤΥ) 

Λάζαρος Σ Σαββίδης, ∆ήμαρχος 

Συμβουλευτική Επιτροπή στο έργο 
«Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της 
∆ιοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

Χρίστος Τσίγκης, ∆ημοτικός Σύμβουλος 

 
 

Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Ανάπτυξης Παλαιού Πυρήνα 
 
521.31 Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Ανάπτυξης του Παλαιού Πυρήνα ημερομηνίας  

14/9/2012 κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο για ενημέρωση. 
 

521.32 [5.5.5.01.01]  Επέκταση της ισχύος της κάρτας για δωρεάν στάθμευση στους κατόχους 
υβριδικών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα πλαίσια του Σχεδίου δράσης για μείωση 
των εκπομπών CO2 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει επέκταση του χρόνου ισχύος των πιο πάνω καρτών 
μέχρι τον ∆εκέμβριο του 2015 καθώς και συνέχιση της έκδοσης νέων καρτών για δωρεάν 
στάθμευση για την ίδια περίοδο. 
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521.33 [13.19.2.12/5]  Αποδέσμευση προνοιών Προϋπολογισμού Ανάπτυξης του έτους 2012 
 
(Η παρ. 506.1.7 των πρακτικών της συνεδρίας του ∆ημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας  
31/10/2011 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την αποδέσμευση των ακόλουθων προνοιών του 
Προϋπολογισμού Ανάπτυξης του έτους 2012. 
 

(α) Κωδ. 10113 – 0029 ∆ιαμόρφωση Πάρκου Ακροπόλεως, €140.000,00 
 
(β) Κωδ. 10113 – 0027 ∆ιαμόρφωση Πάρκου Αγίου ∆ημητρίου, €128.000,00 
 
 

Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημερομηνίας  02/11/2012 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
 

521.34 [1.1.04/12]  Βράβευση αθλητών και Σωματείων Στροβόλου 
 
(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
ημ. 02/11/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας σε 
συνέχεια της απόφασης του με αρ. 519.29/25.9.2012 αποφάσισε να βραβεύσει 
τους αθλητές, τα σωματεία Στροβόλου και τις Αθλητικές Ομοσπονδίες που 
περιλαμβάνονται στους καταλόγους που βρίσκονται καταχωρημένοι στις σελίδες 
197 έως 210 του φακέλου με αρ.1.1.04/12. 
 

521.35 [1.1.04/12]  Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων 
(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
ημερομηνίας  02/11/2012 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και σε 
συνέχεια της απόφασης του με αρ. 519.29/25.9.2012 αποφάσισε να εγκρίνει τη 
διάθεση ποσού ύψους €14.600,00 για επιχορήγηση των σωματείων όπως φαίνεται 
αναλυτικά στον πίνακα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα «Β» στα πρακτικά. 
 

521.36 [1.2.03/2]  Αιτήσεις για ενοικίαση/παραχώρηση των γηπέδων Futsal του 
Αθλητικού Κέντρου 
 
(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας  
ημερομηνίας  02/11/2012 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και 
αποφάσισε: 
 

 Κατά πλειοψηφία να εγκρίνει την ενοικίαση ενός γηπέδου Futsal στον 
Αθλητικό Πνευματικό Όμιλο Άλωνας κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 
8:00μμ-9:00μμ για τις ανάγκες της ποδοσφαιρικής του ομάδας έναντι του 
ποσού των €50/ώρα. 
 

 Ομόφωνα να δώσει καλυπτική έγκριση για την ενοικίαση των τεσσάρων 
γηπέδων Futsal στην Καθολική Νεολαία Μαρωνιτών Κύπρου. 
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Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Υπηρεσία να ετοιμάσει 
και να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας για έγκριση 
κανονισμούς  λειτουργίας των γηπέδων. 
 

521.37 [1.3.01]  Αιτήματα για μείωση των δικαιωμάτων που καταβάλλονται για 
συμμετοχή παιδιών στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου 
 
(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
ημερομηνίας   02/11/2012 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και 
αποφάσισε τα ακόλουθα σε σχέση με συγκεκριμένα αιτήματα που τέθηκαν ενώπιον 
του για μείωση των δικαιωμάτων που καταβάλλονται για συμμετοχή παιδιών στην 
Ακαδημία Ποδοσφαίρου: 
 

(α) Το ύψος των δικαιωμάτων που θα πληρώνει ο κ. Κυριάκος Μιχαήλ 
καθοριστεί στο ποσό των €50/μήνα και για τα δύο παιδιά του αντί €65/μήνα 
που θα έπρεπε να πληρώνει με βάση τα τέλη που έχουν καθοριστεί από το 
Συμβούλιο για συμμετοχή στην Ακαδημία δύο παιδιών της ίδιας οικογένειας. 

 
(β) Το ύψος των δικαιωμάτων που θα πληρώνει ο κ. Γιάννος Κυριάκου 

καθοριστεί στο ποσό των €25 αντί €50 που θα έπρεπε να πληρώνει υπό 
κανονικές συνθήκες. 

 
(γ) Παραχωρηθεί έκπτωση ποσοστού 20% για την περίπτωση του παιδιού της 

κας Έ. Ιωαννίδου-Ολυμπίου που είναι ορφανό από πατέρα και πληρώνει 
€40 αντί €50. 
 

Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε όπως η ίδια τακτική ισχύει για όλες τις 
παρόμοιες περιπτώσεις. 

 
 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
 
Τα σημειώματα των συνεδριών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας ημερομηνίας  
26/03/2012 και 30/04/2012 κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 

 
521.38 [4.3.03]  Απαγόρευση κυκλοφορίας σκύλων σε πάρκα και χώρους πρασίνου 

 
(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ημ. 30/04/2012 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη 
διακίνηση σκύλων στα δημόσια πάρκα, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποφάσισε να ζητήσει από τον Υπουργό 
Εσωτερικών όπως με βάση τις εξουσίες που παρέχονται από το άρθρο 30 του Περί 
Σκύλων Νόμου, Ν.184(1)2002, απαγορεύσει την κυκλοφορία σκύλων στα πάρκα/ 
χώρους πρασίνου που περιλαμβάνονται στον πίνακα που επισυνάπτεται ως 
Παράρτημα «Γ» στα πρακτικά. 
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει την απαγόρευση της διακίνησης 
σκύλων εκτός από τους χώρους που περιλαμβάνονται στον πιο πάνω πίνακα, και 
στους πεζόδρομους πάνω από το αργάκι της Μάντισσας και το αργάκι των 
Κοκκίνων. 
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Στη συζήτηση που έγινε ο κος ∆. Τσίγκης πρότεινε τη διενέργεια εκστρατείας 
εγγραφής σκύλλων στο σχετικό μητρώο του ∆ήμου και το ποσό που θα εισπραχθεί 
να χρησιμοποιηθεί για την αγορά και εγκατάσταση κάδων απορριμμάτων καθώς 
και την αναγκαία ενημέρωση των κατόχων σκύλων για τις υποχρεώσεις τους όπως 
αυτές απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία. 
 
Ο κος Στ. Γερολατσίτης ανάφερε ότι το ∆ημοτικό Συμβούλιο έχει κάνει αρκετά για το 
θέμα των σκύλων τόσο σε ότι αφορά την ενημέρωση των κατόχων αλλά και τη 
διενέργεια εκδηλώσεων και θα ήταν καλό η προσπάθεια αυτή να επαναληφθεί. 
 
Ο ∆ήμαρχος ανάφερε ότι το Συμβούλιο έχει προβληματιστεί αρκετά επί του 
θέματος και έχει θέσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες η 
αρμόδια Επιτροπή αφού λάβει υπόψη και τα αποτελέσματα της σύσκεψης που θα 
πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του ∆ιευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 
για το θέμα των σκύλων πρέπει να καθορίσει το επόμενο βήμα καθοδηγώντας  και 
το ∆ημοτικό Συμβούλιο σε κάτι καλύτερο σε σχέση με το θέμα. 

 
Στο σημείο αυτό εισήλθε στην αίθουσα ο κος Κ. Σωφρονίου και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Αντωνίου, Γ. 
Κατσουρίδης, Γ. Αναστασίου και Φρ. Γεωργιάδου. 
 

521.39 [12.6.7/2]  Οι Περί Χορήγησης Σύνταξης στους ∆ημάρχους Κανονισμοί του ∆ήμου 
Στροβόλου του 2011 – Καταβολή 13ης σύνταξης σε τέως ∆ημάρχους  
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εγκρίνει την καταβολή 13ης σύνταξης στον τέως 
∆ήμαρχο. 
 
Ο κος Π. Μανώλη διαφώνησε με την απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου. 
 
Ο κος Κ. Σωφρονίου τήρησε αποχή. 

 
521.40 [5.2.3.2/8]  Πρόγραμμα Erasmus της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 
 
Σχετική ενημέρωση για το πρόγραμμα θα γίνει σε προσεχή συνεδρία του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου με γραπτό σημείωμα το οποίο ανέλαβε να ετοιμάσει ο κος Μ. ∆αμιανού ο οποίος 
εκπροσώπησε το ∆ήμο στο πρόγραμμα. 
 

521.41 [3.5.02.3]  Αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί ∆ημοσίων Κολυμβητικών ∆εξαμενών Νόμου, 
Ν.55(Ι)/92 όπως έχει τροποποιηθεί από το Νόμο Ν.105(Ι)/1996 και τους Περί ∆ημόσιων 
Κολυμβητικών ∆εξαμενών Κανονισμούς, Κ∆Π 368/96 
 
Η δημόσια κολυμβητική δεξαμενή (εξωτερική) 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. 
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521.42 [3.5.2.5/4]  Αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας ∆ημόσιας Κολυμβητικής ∆εξαμενής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί ∆ημόσιων Κολυμβητικών ∆εξαμενών Νόμου, 
Ν.55(Ι)/92 όπως έχει τροποποιηθεί από το Νόμο Ν.105(Ι)/1996 και τους Περί ∆ημόσιων 
Κολυμβητικών ∆εξαμενών Κανονισμούς Κ∆Π 368/96 
 
Η δημόσια κολυμβητική δεξαμενή με την ονομασία Komanetsi Aquatic Fitness Center η οποία 
βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, 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. 
 

521.43 [2.1.13/4]  Ανάληψη υποχρέωσης για κατασκευή και συντήρηση συστημάτων οχετών 
ομβρίων υδάτων από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας 
 
Το έτος 2006 εκπονήθηκε μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή και συντήρηση 
συστήματος οχετών ομβρίων της περιοχής Μείζονος Λευκωσίας. 
 
Τα ευρήματα της Μελέτης αναφέρονται στην οικονομική και τεχνική πτυχή του θέματος καθώς 
και στις επιλογές του θεσμικού πλαισίου ως προς τον τρόπο της ενιαίας διαχείρισης του 
αποχετευτικού συστήματος ομβρίων υδάτων των επτά ∆ήμων της Μείζονος Λευκωσίας. 
 
Σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο η πρόταση των Μελετητών ήταν όπως το Συμβούλιο 
Αποχετεύσεων Λευκωσίας αναλάβει ως ο Κεντρικός Φορέας την όλη διαχείριση με 
καθοδηγητικό ρόλο στον προγραμματισμό, σχεδιασμό και κατασκευή του Συστήματος. 
 
Στη συζήτηση που έγινε αριθμός μελών τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής του ∆ήμου με την 
προϋπόθεση ότι θα ξεκαθαρίσει πλήρως και εκ των προτέρων το καθεστώς συμμετοχής του 
∆ήμου. Ακούστηκαν και απόψεις για απόρριψη της πρότασης από τώρα. 
 
Το Συμβούλιο με 13 ψήφους υπέρ και 6 εναντίον αποφάσισε να δώσει την κατ’ αρχήν έγκριση 
του για την ανάληψη της πιο πάνω υποχρέωσης από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων 
Λευκωσίας. 
 
Την τελική του θέση το ∆ημοτικό Συμβούλιο θα τη λάβει όταν θα υποβληθούν ενώπιον του 
όλα τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες και ξεκαθαρίσει πλήρως το καθεστώς συμμετοχής 
του ∆ήμου. 
 

 
 
 
∆ήμαρχος 
 
Κοιν: Γενικό Ελεγκτή  

 της ∆ημοκρατίας 
 
 
ΚΠ’’Γ/ΜΕ-ΑντΠ-ΑνΚ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
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                                                                                                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΕΡΓΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 – 2012 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΣΟ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

1. Κεραυνός Στροβόλου                           
 
 
 
 
        
         €800,00 
   
 
 
 
 
       
 
 
         
 
           
 
          €500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  €300,00    

 

 
 
 
 
 
 
9 x €800,00 = 
      €7200,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 x €500,00 = 
      €3500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 x €300,00 = 
      €3900,00 
 

2. ΠΑΕΕΚ Κερύνειας                                

3. Παρνασσός Στροβόλου                       

4. ΣΠΕ Στροβόλου                                   

5. Χαράλαμπος Πεττεμερίδης                  

6. Εθνικός Άσσιας                                    

7. ∆όξα Στροβόλου                                    

8. Ηρακλής Γερολάκκου                             

9. CITY FUTSAL F.C                                             

10. Αστέρας Στροβόλου       

11. Eθνική Σκυλλούρας                                 

12. Αχαιών Ακτή                   

13. Σύνδεσμος ΤΑΕ-ΚΒΟ-ΝΤΟ Λευκωσίας                        

14. ΚΝ Ακρόπολης                                 

15. Άλπατρος ’83                                            

16. ΠΑΟΚ Κυθρέας 

17. ΑΣΠΙ∆Α ∆ΑΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 

18. ΛΗ∆ΡΑ ΠΑΕΕΚ 

19. Παλαίμαχοι Ποδοσφαιριστές Λευκωσίας  

20. Πανελλήνιος                                             

21. Ένωση Νέων Κυθραίας                                    

22. Σύλλογος Ερασιτεχνικής Πάλης Λ/σίας 

23. ΑΥΜΑ       

24. Περικλής ∆ημητρίου        

25. Ποδηλατικός Όμιλος Λευκωσίας            

26. Σύλλογος ∆ρομέων Υγείας Κύπρου         

27. Φάρος Ακροπόλεως 

28. Τα Παγκύπρια 

29. Ποδηλατική Κύπρος 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ   €14.600,00 
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                                                                                                                                                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 

 
Κατάλογος πάρκων στα οποία προτείνεται να απαγορευθεί η διακίνηση σκύλων 
 

Α/Α 
ΠΑΡΚΟ /ΧΩΡΟΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Ο∆ΟΣ ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

1 ∆ώρας Γιάγκου Α. Ασσιώτη 2310,2335 
21 62E1 BLOCK N- 
ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΣ 
 

2 Αγ. ∆ημητρίου Κορυτσάς 
121,119,117,118,1
16,111,138 

21 62W1 BLOCK N- 
ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3 Αγ. ∆ομετίου  Αγ. ∆ομετίου  1589 
21 60Ε2 BLOCK F-
ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΑ 

4 Αγ. Θεοφυλάκτου Αγ. Θεοφυλάκτου 1605 
30 4Ε1 BLOCK F - 
ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΑ 

5 
Αγ. Ιωάννη 
Χρυσοστόμου 

Αγ. Ιωάννη 
Χρυσοστόμου 

1602 
30 4Ε1 BLOCK F - 
ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΑ 

6 Αγ. Νεοφύτου Αγ. Νεοφύτου 1625 
30 4Ε1 BLOCK F - 
ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΑ 

7 Ακρόπολη πάρκο Μυκηνών,Αξιού 
2123,2475,2476,24
77,1709 

21 62Ε1 BLOCK K-
ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ 
BLOCK K ΑΠ 
ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΓ 
ΜΑΚΑΡΙΟΣ 

8 
Αλέξανδρου 
Κορίζη 

Αλέξανδρου 
Κορίζη 

1711 21 61 W2 

9 Ανεμώνας Ανεμώνας  3844 
30 5 W2 BLOCK G-ΑΓ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

10 

Ανεμώνας ΙΙ 
(πάρκο chapo) 
 
 
 
 

Ανεμώνας ΙΙ 
(πάρκο chapo) 

4078,4076 30 5W2 BLOCK G 

11 Αννίνου Αννίνου  2946 

30 6Ε1 BLOCK K- ΑΠ 
ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΑΓ 
ΜΑΚΑΡΙΟΣ 
 

12 
Αποστ. 
Μελαχρινού 

Αποστ. 
Μελαχρινού 

3124 30 5W1 BLOCK G 

13 Αράξου Αράξου 3371 30 5E2 BLOCK H 

14 Αργυροκάστρου Αργυροκάστρου  437 21 54 W2  

15 Αριστοφάνους Αριστοφάνους 3944 
30 6W1 BLOCK H 
ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

16 ΑΤΗΚ Ιωνά Νικολάου 2071 21 62E2, 21 63W2 
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Α/Α 
ΠΑΡΚΟ /ΧΩΡΟΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Ο∆ΟΣ ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

17 Αχαΐας 
Αχαΐας και 
Πλαταιών 

3147 
21 62W2 BLOCK J 
ΑΠ.ΒΑΡΝΑΒΑΣ-ΑΓ 
ΜΑΚΑΡΙΟΣ 

18 Βέροιας 
Βασιλίσσης 
Όλγας με Θαλειας

 945 
21.540603 
  BLOCK M 

19 
Αναστασίας και 
Ευφροσύνης 
Τοσούνογλου 

Γεωργίου ∆άβαρη 2624 
21 62Ε2 BLOCK K-ΑΠ 
ΒΑΡΝΑΒΑΣ,ΑΓ 
ΜΑΚΑΡΙΟΣ 

20 
Γ. Μιχαήλ 
(Περνέρα) 

Γ. Μιχαήλ  3141 
31 62W1 BLOCK J- 
ΑΠ.ΒΑΡΝΑΒΑΣ,ΑΓ.Μ
ΑΚΑΡΙΟΣ 

21 Γιουνιβέρσαλ 
Ερετρίας -
Ευαγγελιστρίας 

1080 21 53E2 BLOCK E 

22 ∆ημοφώντος ∆ημοφώντος 3372 30 5E2 BLOCK H 

23 ∆ιαγόρου ∆ιαγόρου 3155 

30 6W1 BLOCK J ΑΠ 
ΒΑΡΝΑΒΑΣ-
ΑΓ.ΜΑΚΑΡΙΟΣ 
 

24 Εστίας Ι  Γ.Γεμιστού 3628 30 13E2 BLOCK H 

25 Εστίας ΙΙ Μενεξέδων 3546,3545 30 13E2 BLOCK H 

26 Ευέλθοντος Ευέλθοντος 2311 
21 63W1 BLOCK N-
ΑΓ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

27 Ευτέρπης Ευτέρπης 2304 
21 54E2 BLOCK N -
ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

28 
Ησιόδου 
Κυβ.Οικισμού 
Στρόβολος ΙΙ 

Ησιόδου 
Κυβ.Οικισμού 
Στρόβολος ΙΙ 

 ------- 
30 6W2 BLOCK H-
Εθνομάρτυρος 
Κυπριανού 

29 Θεσπρωτίας 
Θεσπρωτίας και 
Θυατείρων  

3152,3151 30 5E1 BLOCKG 

30 Ιαλυσσού Ιαλυσσού 2512 
30 6Ε1 BLOCK  K-ΑΠ 
ΒΑΡΝΑΒΑΣ,ΑΓ 
ΜΑΚΑΡΙΟΣ 

31 Ιππάρχου 
Ιππάρχου και 
Ικονίου 

2519 
30 6Ε1 BLOCK K- ΑΠ 
ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΑΓ 
ΜΑΚΑΡΙΟΣ 

32 Καλαμάτας Καλαμάτας  946 
21.540604  
BLOCK M 

33 Καλαμπάκας Καλαμπάκας 3138 30 13W1 BLOCK G 

34 Καραβά  
Καραβά με 
Καρμίου Συν. 
Άσπρες 

 ------ 
30 13 W1 BLOCK G -
ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

35 Καυκάσου  Καυκάσου   ------ 
21 61W1 BLOCK E-
Χρυσελεούσα 
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Α/Α 
ΠΑΡΚΟ /ΧΩΡΟΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Ο∆ΟΣ ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

36 Κομνηνού Μυκόνου  832 
21 53 Ε2 BLOCK A-
Χρυσελεούσα 
 

37 
Κρατίνου & 
Θύρας 

Κρατίνου & 
Θύρας 

3336 
30 5Ε1 BLOCK G 
Αγ.Βασίλειος 
 

38 

Κυβερ. 
Οικισ.Στροβόλου 
ΙΙΙ (γ) 
Αγνοουμένων 

Κυβερ. 
Οικισ.Στροβόλου 
ΙΙΙ (γ) 
Αγνοουμένων 

 ----- 30 6Ε1 Σταυρός 

39 Λευκάδος Λευκάδος 3112 
21 62W2 BLOCK J 
ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΑ 

40 
Μηλιάς Συν. 
Κόκκινες 

Μηλιάς Συν. 
Κόκκινες 

 ----- 30 5E2 BLOCK G 

41 Μίνωος Μίνωος 3173,3172 30 5E1 BLOCK H 

42 Ν. Εξαρχοπούλου Ν. Εξαρχοπούλου 3361 
30 6W2 BLOCK H- ΑΓ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

43 Ναυπλίου Ναυπλίου 1067 21 53W2 BLOCK E 

44 Νεμέας Νεμέας 3364 30 5E2 BLOCK H 

45 Οιδίποδος Οιδίποδος 436 30 54 W1 BLOCK D 

46 
Οικονόμου 
Κωνσταντίνου(Στ
ροβολίδη) 

Οικονόμου 
Κωνσταντίνου 

3379 30 14W1 BLOCK H 

47 Ολυμπίου ∆ιός 
Ολυμπίου 
∆ιός(Κύκκος 
μικρό) 

 196 2-229-389 

48 Παγγαίου Παγγαίου  1225 21 61W1 BLOCK E 

49 
Παλαικύθρου 
πάρκο και χώρος 
πρασίνου 

Παλαικύθρου με 
Σπύρου 
Κυπριανού 

 ----- 30 5W2 BLOCK G 

50 Πανάγρων  Πανάγρων   1633 
21 61W1, 21 61W2  
BLOCK E 

51 Παρμενίδη Παρμενίδη 3128 30 5W1 BLOCK G 

52 
Πατριάρχη 
Γρηγορίου 

Πατριάρχη 
Γρηγορίου 

3146 30 5E1 BLOCK G 

53 
Πατριάρχη 
Πέτρου Ζ' 

Πατριάρχη 
Πέτρου 

 244, 243, 298, 
296, 299 

2-229-389, 2-229-390 

54 Πηνελόπης Συν ΙΙ Πηνελόπης  ------ 
  
 

55 Πολυδεύκη Πολυδεύκη 3385 30 13E2 BLOCK H 

56 Σκίρωνα Σκίρωνα 
 3165, 3140, 3166, 
3167 

30 6W2 BLOCK J-Απ 
Βαρνάβας,Αγ 
Μακαριος 
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Α/Α 
ΠΑΡΚΟ /ΧΩΡΟΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Ο∆ΟΣ ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

57 Τάκη Ζεμπύλα 
Ρόδου και 
Τενέδου 

305 21 53E2 BLOCKD 

58 Τραπεζούντας Τραπεζούντας 3353 
30 6W2 BLOCK H 
 

59 Τριμιθίου Τριμιθίου 3134,3183 
30 13W1 BLOCK G 
ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

60 Χαρ. Πεττεμερίδη Χαρ. Πεττεμερίδη 3116 21 61E2 BLOCK G 

61 28ης Οκτωβρίου 28ης Οκτωβρίου 3117 
21 62W1 BLOCK J 
ΧΡΥΣΕΛΛΕΟΥΣΑ 

62 Α. Μικελλίδη  Α. Μικελλίδη  1521 30 14W2 

63 
Αγίου Γενναδίου -
Αγ. Ελευθερίου 
(πεζόδρομος) 

Αγίου Γενναδίου -
Αγ. Ελευθερίου  

1586,1585,1584 21 61W2 BLOCK F 

64 Αγίου Σεραφείμ  
ΑΓΙΟΥ 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

4873 30 14W1 BLOCK H 

65 Άθου Άθου 1071 
21 61W1 BLOCK E-
Χρυσελεούσα 

66 Αποστ. Λουκά Αποστ. Λουκά 3154 
30 5Ε1 BLOCK G 
Αγ.Βασίλειος 

67 Αποστ. Πέτρου Αποστ. Πέτρου 3126 
30 5W2  BLOCK G 
Αγ.Βασίλειος 

68 
Γεωργίου 
Σχολαρίου 

Γεωργίου 
Σχολαρίου 

3365 30 13E2 BLOCK H 

69 
Γραμμικό πάρκο 
Ελλήνων  

Ελλήνων   99 2-229-390 

70 
Κήποι 
∆ημαρχείου 

Λεωφ.Στροβόλου 
100 

 ----   

71 Κρατίνου  Κρατίνου  3335 
21 61E2 BLOCK H 
Αγ.ΒΑσίλειος 

72 Κρόνου Κρόνου  4161 30 5W1 

73 Λόγγου Λόγγου  3352, 3022 30 6W1 

74 Ορειάδων Ορειάδων 3104 30 14W1   BLOCK H 

75 
Ουρανίας 
Κοκκίνου  

Ουρανίας 
Κοκκίνου  

 469 21 53E2 BLOCK D 

76 
Παντελίδης Ι 
(Απολλώνειο) 

Παντελίδης Ι 
(Απολλώνειο) 

 ----- 
21 61W1 BLOCK E-
Χρυσελεούσα 

77 
Παντελίδης ΙΙ 
(Απολλώνειο) 

Παντελίδης ΙΙ 
(Απολλώνειο) 

 ----- 
21 61W1 BLOCK E-
Χρυσελεούσα 

78 Προύσης Προύσης  4034 30 5W2 

79 Ραχήλ  Ραχήλ  3352 
30 6W2 BLOCK H ,Αγ 
Βασίλειος 

80 
Στέλιου 
Μαυρομμάτη 

Στέλιου 
Μαυρομμάτη 

 ---- 21 61Ε2 
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Α/Α 
ΠΑΡΚΟ /ΧΩΡΟΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Ο∆ΟΣ ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

81 Φθιώτιδος Ι  Φθιώτιδος 50  1439 30 14Ε2 

82 Φθιώτιδος ΙΙ  Φθιώτιδος 51  1453 30 14Ε2 

83 Χρίστου Λοιζίδη Χρίστου Λοιζίδη  1764 
21 61Ε1 BLOCK F -
ΧΡΥΣΕΛΕΟΎΣΑ 

84 
Μνημείο 
Οκτωβριανών 

Κυπριακού 
ερυθρού Σταυρού 

 -----   

85 Κισσάβου Κισσάβου 3136 30 13W1 BLOCK G 

86 
Γραμμικό Πάρκο 
Πεδιαίου 

Κατά μήκος 
Πεδιαίου ποταμού 
από Σπύρου 
Κυπριανού 
(ΠΑΕΚ) έως 
προεδρικό 
μέγαρο 

 ----- 
30 5W1,21 61W2,21 
61E2,21 54W2 

 
Σημείωση: Οι χώροι πρασίνου που δεν έχουν αριθμό τεμαχίου δεν είναι καταχωρημένοι 

στα επίσημα τοπογραφικά σχέδια του  Κτηματολογίου  
 


