
 
 
UΠρακτικά 531UPU

ης
UPU συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 

του Δήμου στις 17/9/2013 από τις 6.00μμ-8.15μμ 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 9/2013 
 
UΠαρόντεςU: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
κ.  Ανδρέας Μαϊμάρης, Αντιδήμαρχος  
     
κ.κ. Σταύρος Γερολατσίτης Ανδρέας Παπαχαραλάμπους  
 Ανδρούλα Αντωνίου Φρόσω Γεωργιάδου  
 Μαρία Πασχάλη Δημήτρης Τσίγκης  
 Θωμάς Βασιλείου Στέλλα Αυλωνίτη  
 Γεώργιος Αναστασίου Μάριος Χατζηβασιλείου       Μέλη 
 Στέλιος Γεωργίου Αντώνης Μηχανικός       Δημοτικού  
 Σταύρος Σταυρινίδης Φάνος Κουρουφέξης       Συμβουλίου 
 Μιχάλης Δαμιανός Σωτήρης Λουκαΐδης  
 Μιχαήλ Ιερείδης Έλλη Σολομωνίδου  
 Στέλλα Σουρμελή Κώστας Σωφρονίου  
 Μάρκος Κληρίδης Παναγιώτης Μανώλη  
 
 
UΑπόντες: 
 
κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης     Μέλη  
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου     Δημοτικού         
 Γεώργιος Χρυσάνθου     Συμβουλίου  

                                     
         

UΠαρευρισκόμενος:U  κ. Α. Λάμπρου, Δημοτικός Γραμματέας 
     
 
 
531.1 U[16.04.02] Ένσταση για τη μετονομασία τμήματος της οδού Στασίνου σε Μανώλη 

Χριστοφίδη   
 
(Οι παρ. με αρ. 521.5, 526.31 και 530.2 των πρακτικών των συνεδριών του Δημοτικού Συμβουλίου 
ημερ. 13/11/12, 23/4/13 και 30/7/13 αντίστοιχα είναι σχετικές). 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση του με αρ. 521.5 /13.11.2012 ενέκρινε τη μετονομασία 
μέρους της οδού Στασίνου που ξεκινά από την οδό Αρμενίας μέχρι τη συμβολή της με την οδό 
Χρυσάνθου Μυλωνά σε οδό Μανώλη Χριστοφίδη.  
 
Με επιστολή ημερομηνίας 7/8/13 οι επηρεαζόμενοι κάτοικοι επεξηγούν τους λόγους της ένστασης 
τους για τη μετονομασία του δρόμου και ζητούν από το Δημοτικό Συμβούλιο να επανεξετάσει το 
θέμα και να ανακαλέσει την απόφαση του.  
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Το Συμβούλιο εξέτασε την ένσταση και αποφάσισε να ανακαλέσει την επί του θέματος απόφαση 
του, με αρ. 521.5 / 13.11.2012. 
 
 
531.2 UΕπικύρωση πρακτικών 
 
Τα πρακτικά της 529P

ης
P συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 22/7/13 αναγνώστηκαν, 

επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν.  
 
 
UΘέματα αρμοδιότητας Τεχνικής Επιτροπής  
 
Τα σημειώματα των συνεδριών της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 24/7/13 και 25/7/13 κοινοποιήθηκαν 
στο Συμβούλιο.  
 
 
 531.3 U[2.2.01.6/4]  Δημιουργία κτιστής κεντρικής νησίδας σε τμήμα της 

Λεωφόρου Αθαλάσσας 
 

 (Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 
24/7/13 είναι σχετική).  

 
 Με επιστολή του ημερ. 28/3/13 ο Αρχηγός της Αστυνομίας πληροφόρησε το 
Δήμο ότι: 

 
 (α) στο τμήμα της Λεωφ. Αθαλάσσας, από τη φωτοελεγχόμενη 

διασταύρωση με τη Λεωφ. Ακροπόλεως μέχρι τη συμβολή με την 
οδό Παναγίας Τροοδιτίσσης, παρατηρούνται σοβαρά κυκλοφοριακά 
προβλήματα, όπως παραβίαση της ζωγραφιστής νησίδας, 
προσπεράσματα από ασυνείδητους οδηγούς καθώς και παράνομες 
δεξιόστροφες κινήσεις από και προς την οδό Δωριέων.  

 
 (β) για λόγους οδικής ασφάλειας και λειτουργικότητας/ικανότητας της 

φωτοελεγχόμενης διασταύρωσης της Λεωφ. Αθαλάσσης και 
Ακροπόλεως, επιβάλλεται όπως προωθηθεί άμεσα η δημιουργία 
κτιστής διαχωριστικής νησίδας στο τμήμα της Λεωφόρου Αθαλάσσης 
από τη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση με τη Λεωφ. Ακροπόλεως 
μέχρι τη συμβολή της με την οδό Παναγίας Τροοδιτίσσης (μη 
συμπεριλαμβανομένης ώστε να διενεργούνται οι δεξιόστροφες 
κινήσεις οχημάτων).  

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και αποφάσισε 
να εγκρίνει την πρόταση της Αστυνομίας για την κατασκευή της νησίδας με 
την προϋπόθεση ότι το Κράτος θα αναλάβει το μερίδιο του για την 
κατασκευή της.  

 
 
 531.4 U[Β 179/73]  Γυμναστικός Σύλλογος “Ο Κεραυνός” 
 

(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 
24/7/13 είναι σχετική).  

 
Με επιστολή του ημερ. 20/6/13 ο Αν. Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας 
και Οικήσεως (Πολεοδομική Αρχή) ζητά τις απόψεις του Δήμου επί της 
αίτησης, με αρ. ΛΕΥ 3044/2005Α, του Γυμναστικού Συλλόγου “Ο Κεραυνός” 
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η οποία αφορά έκδοση πολεοδομικής άδειας για ανέγερση ενός γηπέδου 
σάλας, τεσσάρων γηπέδων αντισφαίρισης και βοηθητικής οικοδομής με 
αποδυτήρια και δωμάτια υγειονομικών διευκολύνσεων στο τεμάχιο με αρ. 
480, Φ/Σχ ΧΧΙ/1012 V 02 του τμήματος 1, στο Στρόβολο.  

 
Το τεμάχιο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας 
εντάσσεται στη ζώνη Αα4 στην οποία επιτρέπονται δημόσιες και άλλες 
αστικές χρήσεις όπως εκπαίδευση, γραφεία, στάδια, κλπ και χαρακτηρίζεται 
στο χάρτη χρήσης γης του Τοπικού Σχεδίου ως στάδιο-κοινοτικό αθλητικό 
κέντρο. 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και αποφάσισε 
να συστήσει τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας με την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται όλες οι πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας.  

 
 
531.5 U[3.2.16.9]  Σωματείο “Παρνασσός” 
  U[3.1.15.6]  Γυμναστικός Σύλλογος “Ο Κεραυνός”  

 
(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 
25/7/13 είναι σχετική).  

 
Αποφασίστηκε όπως εκπρόσωποι των πιο πάνω σωματείων κληθούν σε 
συνάντηση με την Τεχνική Επιτροπή στην παρουσία του Δημάρχου για 
συζήτηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε σχέση με την 
εξασφάλιση άδειας λειτουργίας όπως προβλέπεται από το άρθρο 112 του 
Περί Δήμων Νόμου.  

 
 
 531.6 U[12.5.1.14]  Καφετέριες εντός των Δημοτικών Ορίων Στροβόλου 
 

(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 
25/7/13 είναι σχετική).  

 
Σύμφωνα με σχετική έκθεση της Υπηρεσίας οι καφετέριες που 
περιλαμβάνονται στον πιο κάτω πίνακα έχουν εξασφαλίσει πολεοδομική 
άδεια περιορισμένης χρονικής διάρκειας χωρίς όμως, μέχρι σήμερα, οι 
ιδιοκτήτες τους να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο για εξασφάλιση άδειας 
οικοδομής.  

 
Α/Α Επωνυμία 

καφετέριας 
Αρ. φακέλου Ισχύς πολεοδομικής 

άδειας 
1. Costa Coffee B 199/97 13.05.2018 
2. Pacific Coffee B 7/97 13.05.2018 
3. Coffee Island B 7/97 13.05.2018 
4. Arabica Coffee B 23/2011 31.08.2017 

 
Ο Δημοτικός Γραμματέας ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι εκτός από τις 
καφετέριες που έχουν εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια υπάρχει ένας 
σημαντικός αριθμός καφετεριών για τις οποίες οι ιδιοκτήτες τους: 

 
 (α) υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις στην Πολεοδομική Αρχή και 

αναμένουν την έκδοση πολεοδομικών αδειών.  
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(β) δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί και δεν έχουν, μέχρι σήμερα, υποβάλει 
οποιαδήποτε αίτηση.  

 
Το Συμβούλιο ύστερα από σχετική συζήτηση αποφάσισε τα ακόλουθα: 
 

(α) Να καλέσει: 
 

(i) τους ιδιοκτήτες των καφετεριών που εξασφάλισαν πολεοδομική 
άδεια να υποβάλουν στο Δήμο, εντός ενός μηνός, αίτηση για 
έκδοση άδειας οικοδομής  
 

(ii) τους ιδιοκτήτες, καφετεριών που δεν έχουν υποβάλει μέχρι 
σήμερα αίτηση για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας να το 
πράξουν εντός 20 ημερών,  

διαφορετικά θα προβεί στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον τους. 
 

(β) Να διερευνήσει σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι αιτήσεις που εκκρεμούν 
και να μεριμνήσει για την επίσπευση τους.  

 
Οι κ.κ. Γ. Αναστασίου και Μ. Διαμιανός εισήλθαν στην αίθουσα κατά τη συζήτηση του πιο πάνω 
θέματος.  
 
 
531.7 U[20.1.13.66]  Μονοδρόμηση της οδού ΠάτμουU  
 
Σχετικό σημείωμα της Υπηρεσίας με το ιστορικό του θέματος κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την 
ημερήσια διάταξη.  
 
Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι έχει ζητήσει από το Τμήμα Δημοσίων Έργων να προβεί στη διεξαγωγή 
νέας μελέτης για καταγραφή της τροχαίας κίνησης όπως παρουσιάζεται σήμερα και ότι στη 
συνέχεια προτίθεται να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής σε παγκοινοτική 
συγκέντρωση.  Ακολούθως το θέμα θα τεθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη 
απόφασης.  

 
 

UΘέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
 
 
 531.8 U[1.2.3]  Αίτημα της Ακαδημίας Νουέβο Κάμπο για ενοικίαση των 

γηπέδων σάλας  
 

(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και 
Νεολαίας ημερ. 26/6/13 είναι σχετική).  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
και αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα.  

 
 
531.9 U[9.13.01]  Δικαιώματα συμμετοχής στην Ακαδημία ΠοδοσφαίρουU  

  
(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και 
Νεολαίας ημερ. 24/7/13 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα οικονομικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει το κοινό λόγω της οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος, 
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υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και αποφάσισε 
να εγκρίνει μείωση των δικαιωμάτων συμμετοχής στην Ακαδημία 
Ποδοσφαίρου ως ακολούθως: 
 
 €40 για ένα παιδί από €50 
 €52 για δύο αδέλφια από €65 
 €72 για τρία αδέλφια από €90 
 €80 για τέσσερα αδέλφια από €100 

 
 Περαιτέρω αποφασίστηκε επιπλέον παραχώρηση έκπτωσης της τάξης του 
10% στις ήδη μειωμένες τιμές για παιδιά πολύτεκνων οικογενειών και 
μονογονεϊκών οικογενειών που συμμετέχουν στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου.  

 
 
531.10 [U1.1.2.2/4]  Διοργάνωση εκδήλωσης για την Ανεξαρτησία της ΚύπρουU  
  

(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και 
Νεολαίας ημερ. 24/7/13 είναι σχετική).  

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
και αποφάσισε να εγκρίνει τη διάθεση ποσού ύψους €2.000,00 για τη 
διοργάνωση της εκδήλωσης η οποία θα περιλαμβάνει αγώνα δρόμου, 
αγώνα σάλας και καλλιτεχνικό/ψυχαγωγικό πρόγραμμα.  

 
Περαιτέρω αποφασίστηκε όπως το αγωνιστικό μέρος της εκδήλωσης 
πραγματοποιηθεί στο Αθλητικό Κέντρο και το καλλιτεχνικό και ψυχαγωγικό 
μέρος στο Πάρκο Αγ. Δημητρίου.  

 
 

UΘέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 19/6/13 κοινοποιήθηκε 
στο Συμβούλιο.  
 
 
 531.11 U[14.3.06]  Προτάσεις από καλλιτεχνικά/θεατρικά σχήματα για το 

πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2013U  
 

(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 19/6/13 είναι σχετική).  
 
Σχετικός πίνακας με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο με τα πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας της Επιτροπής 
Πολιτιστικών Θεμάτων.  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε: 
 
(α) να δώσει καλυπτική έγκριση για τις ακόλουθες παραστάσεις οι 

οποίες έχουν πραγματοποιηθεί: 
 
    (ι) UΚωμωδία “Ο Παπαφίγγος” από το Θέατρο Διόνυσος 
  

• Χώρος:  Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου 
• Περίοδος:  Σεπτέμβριος 2013  
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• Χορηγός επικοινωνίας:  ΡΙΚ 
 
 

Είδος δαπάνης Κόστος 
Αμοιβές €1.700 
Διάφορα ΄Εξοδα (έξοδα προβολής, ετοιμασίας 
ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής διαφήμισης, κλπ) 

€400 

Σύνολο €2.100 
 
 (ii) UMusical “Γουρουνιάσματα” από τη Silver Spotlight 

Productions (΄Αλεξ Παναγή και Κατερίνα Χριστοφίδου) 
  

• Χώρος:  Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου 
• Περίοδος:  Σεπτέμβριος 2013  
• Χορηγοί επικοινωνίας:  Τηλεοπτικός σταθμός “MEGA” και 

ραδιοφωνικός σταθμός “Ο ΛΟΓΟΣ” 
 

Είδος δαπάνης Κόστος 
Αμοιβές και τεχνικός εξοπλισμός 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

€3.000 

Διάφορα ΄Εξοδα (έξοδα προβολής, ετοιμασίας 
ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής διαφήμισης, κλπ) 

€400 

Σύνολο €3.400 
 
  (β) να εγκρίνει την ακόλουθη παράσταση η οποία θα πραγματοποιηθεί 

στις 20 Σεπτεμβρίου 2013 
 
  (ι) UΚουκλοθεατρική παράσταση “Κανείς δεν είναι τέλειος” με 

κούκλες μαρότ – κούκλες σε κοντάρια (Αγγελική Ριζάκη – 
Teatro Angelico) 

  
• Χώρος:  Πάρκο Δήμου  
• Προτεινόμενοι χορηγοί επικοινωνίας:  Love Radio  

 
Είδος δαπάνης Κόστος 
Αμοιβές και έξοδα διακίνησης €370 (με 

το ΦΠΑ) 
Διάφορα ΄Εξοδα (ηχητική και φωτιστική κάλυψη, 
έξοδα προβολής, έξοδα φιλοξενίας, κλπ) 

€550 

Σύνολο €920 
 
 (γ) να απορρίψει τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα που 

επισυνάπτεται ως Παράρτημα “A” στα πρακτικά, οι οποίες 
υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα ή είχαν άλλο περιεχόμενο εκτός από 
θεατρικό 

 
 (δ) να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτιστικών 

Θεμάτων να προτείνει εναλλακτικούς χορηγούς επικοινωνίας στις 
περιπτώσεις που οι προτεινόμενοι χορηγοί εκδηλώσεων απαντούν 
αρνητικά και δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος σύγκλησης της 
Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων.  

 
 
 

6 
________________________________________________________________________________ 

Πρακτικά 531ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 17/9/2013 
 



 531.12 U[14.3.16]  Αίτημα του κ. Γ. Μυράλη για στήριξη της συναυλίας Musica 
Live  το έτος 2014 

 
  (Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 

Θεμάτων ημερ. 19/6/13P

 
Pείναι σχετική).  

 
  Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 

αποφάσισε να εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου για 
τις ανάγκες της συναυλίας Musica Live το έτος 2014.  

 
 
 531.13 U[14.2.09]  Διοργάνωση ποιητικών βραδιών 
 

  (Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 19/6/13P

 
Pείναι σχετική).  

 
  Πραγματοποιήθηκαν δύο ποιητικές βραδιές κατά τους μήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο.  
 
   Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 

  Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι και οι δύο ποιητικές βραδιές σημείωσαν απόλυτη 
επιτυχία και πρότεινε την επανάληψη τους το 2014.  

 
   Η κα Α. Αντωνίου ανέφερε ότι έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι ο Δήμος 

μπορεί να διοργανώνει εξίσου καλές ή και πιθανόν καλύτερες ποιητικές 
βραδιές με κύπριους ποιητές χωρίς την ανάμειξη οποιασδήποτε εταιρείας 
για τη διοργάνωση τους.  

  
 
 531.14 U[14.3.15]  Πρόταση του κ. Μ. Καριόλου για συνδιοργάνωση Φεστιβάλ 

Κλασσικής Μουσικής 
 

   (Η παρ. 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 19/6/13P

 
Pείναι σχετική).  

 
   Η πρόταση αφορά τη δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου για 3 

ημέρες και κάλυψη διαφόρων εξόδων του Φεστιβάλ.  
 

   Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου για 
μια μέρα μόνο για την πραγματοποίηση της βραδινής συναυλίας.  

 
   Ο Δήμος θα είναι συνδιοργανωτής στην εκδήλωση και δε θα επιχορηγήσει 

με οποιοδήποτε ποσό τη συναυλία.  Τυχόν έσοδα από την πώληση 
εισιτηρίων θα δοθούν στους διοργανωτές.  

 
 
 531.15 U[14.3.16]  Συμμετοχή της Συμφωνικής Μπάντας Δήμου Στροβόλου – 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε εκδήλωση του Δήμου 
Λευκωσίας 

 
  (Η παρ. 7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 

Θεμάτων ημερ. 19/6/13P

 
Pείναι σχετική).  
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  Η εκδήλωση του Δήμου Λευκωσίας η οποία διοργανώθηκε με το Γαλλικό 
Μορφωτικό Κέντρο, πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Φανερωμένης στις 
21/6/13 με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Μπάντας του Δήμου Στροβόλου – 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.  

  
   Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση.  
 
 
 531.16 U[14.3.15]  Πρόταση για εγγραφή στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης 

και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας 
 

  (Η παρ. 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 19/6/13P

 
Pείναι σχετική).  

 
  Η ετήσια συνδρομή είναι €500.  Ως αντάλλαγμα, τα εγγεγραμμένα μέλη θα 

προβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας και θα εκπροσωπούνται 
και στις εκθέσεις.  Επίσης, θα ενημερώνονται για όλες τις δράσεις και τα 
έργα στην πρωτεύουσα.  

 
  Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 

αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση.  
 
 
 531.17 U[14.3.06/43]  Προτάσεις για ένταξη στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του 

Δήμου για το έτος 2013 
 

  (Η παρ. 10 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 19/6/13P

 
Pείναι σχετική).  

 
  Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στον πιο κάτω πίνακα υποβλήθηκαν 

εκπρόθεσμα. 
 

Α/Α ΄Ονομα προσώπου 
που υποβάλλει την 
πρόταση (Φυσικού ή 
Νομικού) 

Τίτλος και Περιγραφή εκδήλωσης 

1. Γιώργος Στασουλλής Συναυλία με τίτλο “Σεργιάνι στο Ρεμπέτικο 
και Παραδοσιακό τραγούδι” 

2. Περιφερειακό Θέατρο 
“Σκάλα” 

Παράσταση “Πώς να ληστέψετε μια 
τράπεζα” και “Playing Doctor” 

3. Κούλης Θεοδώρου Μουσικές παραστάσεις 
 

  Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να τις απορρίψει.  

 
 
 531.18 U[14.3.15] Αίτημα της Ομάδας Inside Out Cyprus για οικονομική στήριξη 

της εκδήλωσης με τίτλο “Race to Rise” 
 

  (Η παρ. 11 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 19/6/13P

 
Pείναι σχετική).  

 
  Ζητείται οικονομική στήριξη για κάλυψη του κόστους εκτύπωσης και 

επικόλλησης φωτογραφικών αφισών κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την 
Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης στις 21/9/2013. 
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   Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 

αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα. 
 
 
 531.19 U[14.3.15]  Πρόταση του Κοινωνικού και Πνευματικού Κέντρου Στήριξης 

Ιεράς Μονής Κύκκου για συνδιοργάνωση εκδήλωσης για συλλογή 
τροφίμων και χρημάτων για στήριξη οικονομικά ασθενέστερων 
ομάδων μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου  

 
   (Η παρ. 12 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 

Θεμάτων ημερ. 19/6/13P

 
Pείναι σχετική).  

 
   Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 

αποφάσισε να εγκρίνει τη συνδιοργάνωση, με την Ιερά Μονή Κύκκου, 
Φεστιβάλ Κυπριακής παράδοσης με τη συμμετοχή του Λαογραφικού Ομίλου 
και της Δημοτικής Χορωδίας. 

 
   Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2013 στους χώρους 

του Μετοχίου Κύκκου και o Δήμος θα αναλάβει: 
 
   (α) την ετοιμασία επιστολών προς χορηγούς και χορηγούς επικοινωνίας. 

- Προτεινόμενος χορηγός Επικοινωνίας:  ΡΙΚ 
   - Προτεινόμενοι χορηγοί:  Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος, ΣΠΕ, Cyta και ΟΠΑΠ.  
   (β) την παροχή βοήθειας στην προβολή της εκδήλωσης 
  (γ) τη σύσταση ομάδας εθελοντών από το προσωπικό του Δήμου, η 

οποία θα αναλάβει την παροχή βοήθειας στο συντονισμό της 
εκδήλωσης. 

 
   Ο Δήμος δεν θα στηρίξει οικονομικά την εκδήλωση.  
 
 
 531.20 U[14.3.15]  Πρόταση του κ. Π. Παντελή για διακόσμηση των τοίχων του 

Δήμου με γκράφιτι 
 

   (Η παρ. 13 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 19/6/13P

 
Pείναι σχετική).  

 
   Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 

αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση.  
 
 
 531.21 U[14.3.16]  Προτάσεις από καλλιτεχνικούς φορείς για το πολιτιστικό 

πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2014 
 

   (Η παρ. 14 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 19/6/13 είναι σχετική).  

 
   Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 

αποφάσισε να καθορίσει την περίοδο υποβολής προτάσεων για το 
πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2014, από 15 Ιουλίου μέχρι 
30 Σεπτεμβρίου 2013. 
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 531.22 U[11.16.2.1/9]  Αίτημα για συμμετοχή του Λαογραφικού Ομίλου και της 
Δημοτικής Χορωδίας σε εκδήλωση της Στέγης Φροντίδας Ηλικιωμένων 
“Αγ. Μαρίνα” 

 
   (Η παρ. 15 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 

Θεμάτων ημερ. 19/6/13 είναι σχετική).  
 

 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει τη συμμετοχή του Λαογραφικού Ομίλου στην 
εκδήλωση.  

 
 
UΘέματα αρμοδιότητας Ειδικής Επιτροπής Λαϊκής Αγοράς 
 
Τα σημειώματα των συνεδριών της Ειδικής Επιτροπής της Λαϊκής Αγοράς ημερ. 11/7/13, 22/7/13 
και 30/7/13 κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο.  
 
 
 531.23 U[6.31.24]  Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς 
 

(Τα πρακτικά των συνεδριών της Ειδικής Επιτροπής της Λαϊκής Αγοράς 
ημερ. 11/7/13, 27/7/3 και 30/7/13 είναι σχετικά).  

 
Ο Δημοτικός Γραμματέας ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι υπήρξε ανταπόκριση 
από δεκαπέντε περίπου φθαρτοπώλες οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για 
εξασφάλιση άδειας χρήσης χώρου στην Λαϊκή Αγορά, όπως προβλέπεται 
από τη νέα Νομοθεσία, ότι ορίστηκε συνεδρία της Επιτροπής της Λαϊκής 
Αγοράς για εξέταση του θέματος και ότι αυτό θα επανέλθει ενώπιον του 
στην προσεχή του συνεδρία.  

 
 

531.24  U[16.05.015/7]  Πρόσληψη σχολικών τροχονόμων 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε την κατά νόμο συναίνεση του Αρχηγού της Αστυνομίας, αποφάσισε να 
εγκρίνει τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον πιο κάτω πίνακα για να εκτελούν καθήκοντα 
σχολικού τροχονόμου και να τα εξουσιοδοτήσει να ρυθμίζουν την τροχαία κατά τη διασταύρωση 
του δρόμου από μαθητές στις διαβάσεις πεζών στα δημοτικά σχολεία Στροβόλου.  
 
Α/Α Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση 
1. Χάρης Κωνσταντίνου Δ. Μητροπούλου 28, Στρόβολος 
2. Γελαδάκης Ιωάννου Ανδριανού 6, Στρόβολος 

 
 
531.25  U[3.4.02/12]  Αιτήσεις για έκδοση/ανανέωση αδειών πώλησης 

οινοπνευματωδών ποτών 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει αιτήσεις για ανανέωση αδειών πώλησης 
οινοπνευματωδών ποτών οι οποίες εξετάστηκαν και συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής 
νομοθεσίας.  
 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ 

ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ 
1 Βασιλική Χειλίδου 

Φρουταρία Bella Fruit Ltd 
Ανδρέα Αβρααμίδη 3, 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

2 Λούκας Χριστοφόρου Πλατεία Ηνωμένων Εθνών 9, Ανανέωση 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ 
ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ 

Παντοπωλείο Λαϊκή Αγορά Λούκας Στρόβολος 
3 Σταύρος Τσιακλίδης 

Φρουταρία Πρίνος Λαχαναγορά 
Προδρόμου 83, Στρόβολος Ανανέωση 

4 Πανίκος Θεοφάνους 
Υπεραγορά S/M Golden Star 

Ιφιγενείας 88, Στρόβολος Ανανέωση 

5 Φρόσω Γεωργίου 
Περίπτερο The Third Stop 

Χρυσάνθου Μυλωνά 4, 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

6 Νίκος Νικολάου 
Αποικιακά Νίκος Νικολάου 
 

Επτανήσου 1, Στρόβολος Ανανέωση 

7 Άννα Σωφρονίου 
Περίπτερο Βάσος Σωφρονίου 
 

Μεσολογγίου 2Β, Στρόβολος Ανανέωση 

8 Μάριος Αντωνίου 
Φρουταρία Fruit Basket Market 
 

Έδεσσας 6Β, Στρόβολος Ανανέωση 

9 Στέλιος Χ’’ Ιωάννου 
Sham Café Ltd 

Αθηνών 20Β, Στρόβολος Ανανέωση 

10 Γιώργος Χριστοδούλου 
Υπεραγορά Lidl 

Μακεδονιτίσσης 107, 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

11 Μιχάλης Ηλιάδης 
Υπεραγορά Μ Ηλιάδη 

Αντρέα Αβρααμίδη 88P

Α
P, 

Στρόβολος 
Ανανέωση 

 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις πρόνοιες του Περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών 
Νόμου, Κεφ. 144 και του Νόμου Ν 7(1)/2005 που τροποποιεί τον Περί Πώλησης 
Οινοπνευματωδών Ποτών, Νόμο-Ρύθμιση διαδικασιών, αποφάσισε να εγκρίνει όλες τις αιτήσεις 
που περιλαμβάνονται στον πίνακα.  
 
 
531.26 U[13.7.01]  Καταστροφή παλαιών προβολέωνU  
 
Ο Δήμος έχει προκηρύξει προσφορές για τη διάθεση παλαιών προβολέων που αφαιρέθηκαν από 
το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση 
από οποιοδήποτε οικονομικό φορέα.  
 
Περιγραφή Ποσότητα 
Προβολείς THORN Jacuar 400w 41 
Προβολείς Europhane PRT 40 200 w 25 
Μετασχηματιστές  4 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις συστάσεις των Συμβούλων Ηλεκτρολόγων του Δήμου για τη 
μη φύλαξη τους γιατί βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση ενώ δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν 
ούτε για σκοπούς ανταλλακτικών αφού δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι παρόμοιοι προβολείς, 
αποφάσισε να εγκρίνει την καταστροφή τους.  
 
 
531.27 U[13.25.007/5]  Διαγραφή οφειλών τέλους αποκομιδής σκυβάλων 
 
Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη, υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο 
συνοδεύεται με κατάλογο καθυστερημένων οφειλών τελών αποκομιδής σκυβάλων ύψους, 
€38.513,27.  
 
Ο σχετικός κατάλογος ο οποίος βρίσκεται καταχωρημένος στις σελ. 99 έως 115 του φακέλου με 
αρ. 13.25.007/5 περιλαμβάνει 210 ονόματα φορολογουμένων οι οποίοι εγκατέλειψαν την περιοχή 
του Δήμου και δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν.  
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Το Συμβούλιο αφού ικανοποιήθηκε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διερεύνησης για τον 
εντοπισμό των φορολογουμένων χωρίς αποτέλεσμα, αποφάσισε να εγκρίνει τη διαγραφή τους.  
 
 
531.28 U[13.25.002/17]  Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας για το έτος 2013 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει το φορολογικό κατάλογο του τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας για 
το έτος 2013, ο οποίος περιλαμβάνει 31803 φορολογουμένους και το συνολικό ύψος της 
φορολογίας ανέρχεται στα €2.007.191,44. 
 
 
531.29 U[Β 1428/83]  Καταχωρηθείσα έφεση εναντίον της απόφασης του Δικαστηρίου 

στην ποινική υπόθεση με αρ. 11313/10 μεταξύ Δήμου Στροβόλου και Μαρίας 
Κυπριανού 

 
Λεπτομερής έκθεση της Υπηρεσίας επί του θέματος κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την 
ημερήσια διάταξη.  
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση του Δημάρχου και αποφάσισε να αποσύρει την καταχωρηθείσα 
έφεση.  
 
 
UΘέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων  
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ημερ. 6/6/13 κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο. 
 
 531.30 U[6.13.01]  ΄Εκδοση εφημερίδας του ΔήμουU  

 
(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων 
ημερ. 6/6/13 είναι σχετική).  

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και 
αποφάσισε να εγκρίνει την προκήρυξη προσφορών για την έκδοση της 
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι δε θα επιβαρυνθεί οικονομικά ο Δήμος.  
 
 Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε ότι: 

 
- Ο επιτυχών προσφοροδότης θα αναλάβει την έκδοση, χωρίς αμοιβή, 

αλλά θα επωφελείται από τις διαφημίσεις. 
- Ο αριθμός των σελίδων που θα διατίθενται για διαφημιστικούς λόγους, 

θα αποφασίζεται από την Πρόεδρο της Επιτροπής, σε συνεργασία με 
τον αρμόδιο Λειτουργό του Δήμου.  

- Ο Δήμος θα επωφελείται ένα ποσοστό από τις εισπράξεις των 
διαφημίσεων, όπως συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών, σύμφωνα με 
τους όρους της κατακύρωσης της προσφοράς.  

 
 
 531.31 [U11.4.04/3]  Εκδήλωση προς τιμή πρώην μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου 
 

 (Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων 
ημερ. 6/6/13 είναι σχετική).  
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Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και 
αποφάσισε να εγκρίνει την πραγματοποίηση εκδήλωσης περί τα μέσα 
Οκτωβρίου σε χώρο που θα επιλεγεί για το σκοπό αυτό για συνάντηση όλων 
όσων διετέλεσαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου από το 1986 μέχρι 
σήμερα.  
 
Σε όσους παρευρεθούν να δοθεί αναμνηστικό δώρο για την επιλογή του 
οποίου εξουσιοδοτήθηκε η Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.  

 
 
531.32 U[11.7.2]  Διεξαγωγή διαγωνισμού δοκιμίουU  

 
(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων 
ημερ. 6/6/13 είναι σχετική).  

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και 
αποφάσισε να εγκρίνει τη διεξαγωγή διαγωνισμού δοκιμίου μεταξύ των 
μαθητών των Λυκείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της περιοχής Στροβόλου.  

 
  Περαιτέρω αποφάσισε όπως: 
 
 (α) για την καλύτερη διοργάνωση του διαγωνισμού, ο Δήμος συνεργαστεί 

με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο το οποίο διαθέτει την εμπειρία και 
την απαραίτητη τεχνογνωσία 

(β) το θέμα του δοκιμίου τύχει της έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου  
(γ) τα δοκίμια κυκλοφορήσουν αργότερα σε βιβλίο μετά την τελετή 

βράβευσης των νικητών του διαγωνισμού.  
 
 

531.33 U[16.4.01-4.3.03-4.3.03.2]  Πρόταση της δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ για να δοθεί 
το όνομα του Μανώλη Χριστοφίδη σε χώρο πρασίνου παρά το Δημοτικό 
Σχολείο Ακρόπολης 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως το πιο πάνω θέμα καθώς επίσης και το γενικότερο θέμα 
ονοματοδότησης δρόμων, πάρκων, κλπ, με ονόματα πολιτικών προσώπων, απασχολήσει τους 
εκπροσώπους των δημοτικών ομάδων σε σύσκεψη που θα καθοριστεί για το σκοπό αυτό για 
καθορισμό πολιτικής που θα διέπει στο εξής τη διαχείριση του ζητήματος αυτού.  
  
 
531.34 U[15.29.02]  Κατάθεση προθεσμίας Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του 

Δήμου με αρ. 847330 και ημερομηνία λήξης 9/9/2013 (ύψους €4.875.272,41) 
 
Ο Δημοτικός Γραμματέας ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι κατά τη λήξη της πιο πάνω κατάθεσης, 
μέρος του ποσού έχει κατατεθεί σε νέα κατάθεση προθεσμίας ενός μηνός με επιτόκιο 1,5% με 
σκοπό να διερευνηθεί η πιθανότητα μεταφοράς του σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ενόψει και 
της υποχρέωσης, για διασπορά του ταμείου όπως αυτή προκύπτει μέσα από τη νέα νομοθεσία.  
Για το σκοπό αυτό πρέπει επίσης να διερευνηθεί η δυνατότητα εξασφάλισης καλύτερου επιτοκίου 
μέσα από τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος από χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς.   
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Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την πρόταση και να προχωρήσει σε πρόσκληση 
ενδιαφέροντος για προσφορά επιτοκίου από χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς.   
 
 
 
UΘέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων ημερ. 11/7/2013 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο.  
 

531.35  U[11.04.05]  Εκδήλωση “Μνήμες Κατεχομένων” 
 

(Η παράγραφος 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής 
Προσφυγικών Θεμάτων ημερ. 11/7/2013 είναι σχετική).  

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 
και αποφάσισε: 

 
(α) να αναστείλει για φέτος την εκδήλωση “Μνήμες Κατεχομένων” και το 

σχετικό κονδύλι να μεταφερθεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου για 
το προσεχές έτος.  

 
(β) να εγκρίνει μείωση του πιο πάνω κονδυλίου από €10.000,00 σε 

€4.000,00.  
 
 

531.36  U[11.04.09]  Μουσικές βραδιές στους Οικισμούς Εκτοπισθέντων  
 

(Η παράγραφος 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής 
Προσφυγικών Θεμάτων ημερ. 11/7/2013 είναι σχετική).  

 
Αναφέρθηκε από το Δημοτικό Γραμματέα ότι έχουν πραγματοποιηθεί τρεις 
μουσικές βραδιές και ότι απομένει η πραγματοποίηση ακόμα μίας.  

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση.  

 
 
 

531.37 U[11.12.04.005]  Έκτακτη εργοδότηση καθαρίστριας στο Ιατρείο στον 
Οικισμό Εκτοπισθέντων “΄Ασπρες” 

 
(Η παράγραφος 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής 
Προσφυγικών Θεμάτων ημερ. 11/7/2013 είναι σχετική.  Σχετική είναι επίσης 
η παράγραφος 396.13 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου ημερ. 10/5/2005). 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση του με αρ. 396.13 / 10.5.2005 
ενέκρινε την απασχόληση της κας Φρ. Μαραθεύτη μια φορά την εβδομάδα 
για καθαρισμό του πιο πάνω Ιατρείου έναντι του ποσού των £15,00 
(€25,63).  

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 
και αποφάσισε να εγκρίνει: 

 
(α) τη συνέχιση της εργοδότησης της κας Φρ. Μαραθεύτη 
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(β) τη σύναψη συμβολαίου διετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης 

στο οποίο να συμπεριληφθεί όρος ότι η απασχόληση της κας Φρ. 
Μαραθεύτη θα τερματιστεί σε περίπτωση που οι εργασίες του 
Ιατρείου ανασταλούν.  

 
 
 
 
Δήμαρχος 
 
UΚοινU:  Γενικό Ελεγκτή  
          της Δημοκρατίας 
 
 
ΚΠ’’Γ/ΕιρΠ 
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UΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

UΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 
 

Α/Α Όνομα προσώπου που 
υποβάλλει την πρόταση 
(Φυσικού ή Νομικού) 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
Δαπάνη  

1 Θέατρο Κυψέλη – Θεατρικό 
Εργαστήρι «Το Μελίσσι»  

«Ο Εγωιστής Γίγαντας» του Όσκαρ Ουάιλντ, σε διασκευή Πολίνας Ανδρέου  Αμοιβές και άλλα έξοδα: €500 

2 Σατιρικό θέατρο – Κώστας 
Καυκαρίδης 

Κωμωδία «Τρόικα: βάρτου ρίγανη» του Βασίλη Κωνσταντίνου  
 

€1.500 (συμπεριλαμβάνονται και 
εκτυπωτικά) 

3 Θεατρικό Εργαστήρι Νέων Αγίου 
Δομετίου – Βασίλης 
Χατζηστυλλής  

Κωμωδία «Οίκος Αντοχής» του Μιχάλη Λευκάτη, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Χατζηστυλλή 
– Βραβείο συγγραφής ΘΟΚ 2011.  
 

Αμοιβές: €0 
Πιθανή ηχητική κάλυψη (11 
μικρόφωνα – ψείρες)  

4 Θέατρο «Διόνυσος» 
 

Κωμωδία «Ο Παπαφίγκος» του Σώτου Ορείτη 
 

Αμοιβές: €1.700 

5 Πολιτιστικός Όμιλος «Μορφή»  
 

“The Magical moments of musicals”  
Αναπαράσταση από διάφορα φημισμένα musicals όλων των εποχών (Lion King, Οι 
άθλιοι, η μελωδία της ευτυχίας κλπ) 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Αντιγόνη Τασουρή 
Δύο προτάσεις: 
UΑ) Αγορά μίας παράστασης €21.600 
Προτείνεται να γίνουν άλλες δύο παραστάσεις τις επόμενες δύο μέρες.   
Θα υπάρχει εισιτήριο και στις 3 παραστάσεις, αξίας €10. Ο Δήμος θα λάβει τα έσοδα 
από την πώλησή τους στην πρώτη παράσταση και ο Όμιλος από τις άλλες δύο.  
Ο Όμιλος θα επωμιστεί το ενοίκιο θεάτρου και το φόρο θεάματος για τις δύο μέρες.  
 
UΒ) Αγορά μέρους από τη μία εκ των 3 παραστάσεων €12.000 
Στη δεύτερη πρόταση ο Όμιλος θα λάβει τα έσοδα και από τις 3 παραστάσεις.  
Ο Όμιλος θα επωμιστεί το ενοίκιο θεάτρου για τις δύο μέρες και το φόρο θεάματος για 
τις 3 ημέρες.  
 

Βλ. περιγραφή παράστασης   

6 Silver Spotlight (Άλεξ Παναγή και 
Κατερίνα Χριστοφίδου 
Productions  
 

U1.  Κυπριακό musical “Di Mentia”U με ζωντανή μουσική, σε μουσική Άλεξ 
Παναγή, κείμενο και στίχους Στέργιου Μαυρίκη  
 
UΔύο προτάσεις:  
Α) Αγορά της παράστασης και κάλυψη των δαπανών από το Δήμο (€9.428,40)  
 
 

Α) Για αγορά παράστασης: 
Ανάλυση δαπανών (Με το ΦΠΑ) 
• Αμοιβές: €4.602 
• 3 αεροπορικά εισιτήρια από 

Αθήνα, Leeds και Νέα Υόρκη 
€2.000 περίπου  

• Έξοδα διακίνησης: €354 
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Α/Α Όνομα προσώπου που 
υποβάλλει την πρόταση 
(Φυσικού ή Νομικού) 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
Δαπάνη  

 
 
 
 
 
Β) Συμπαραγωγή με την εταιρία παραγωγής Silver Spotlight  
€4.500 κόστος παράστασης (πλέον ΦΠΑ) και η Silver Spotlight θα λάβει τα έσοδα 
από την πώληση των εισιτηρίων (€10 έκαστο)   
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
U2.  Musical «Γουρουνιάσματα»,U με ζωντανή μουσική και χορό  – Μουσικό παιδικό 
θέατρο  
Το έργο βασίζεται στο παραμύθι «Τα 3 γουρουνάκια» και μιλάει για την ενηλικίωση 
και την απομάκρυνση των παιδιών από το προστατευόμενο περιβάλλον της 
οικογένειάς τους.  
Δημιουργοί: Άλεξ Παναγή, Κατερίνα Χριστοφίδου, Αίγλη Σπυριδάκι, Σταύρος Σταύρου 

• Έξοδα διατροφής: €118 
• Κούρδισμα πιάνου: €94,40 
• Τεχνικές ανάγκες: €2.360 

Σύνολο = €9.528,40  
 

Β) Για συμπαραγωγή: €4.500 
πλέον ΦΠΑ  

 
 
--------------------------------------------- 
• Αμοιβές: €2.832 
• Έξοδα διακίνησης (σκηνικών): 

€354 
• Κούρδισμα πιάνου: €94,40 
• Τεχνικές ανάγκες: €826 

Σύνολο = €4.106,40 
7 Αγγελική Ριζάκη – Teatro 

Angelico  
 

Α) Κουκλοθεατρική παράσταση «Κανείς δεν είναι τέλειος», της Τατιάνας 
Βασιλείου με κούκλες μαρότ (κούκλες σε κοντάρια)  
 
 
 
 
Β) Εφηβικό θέατρο «Αν τα πιόνια μιλούσαν», με θέμα τη διαφορετικότητα  
 
 
 
 
 
 
Γ) Παράσταση «Μάντεψε ποιος / Οι μάσκες»   

UΑ’ Πρόταση  
• Αμοιβές: €350 
• Έξοδα διακίνησης: €20 
Σύνολο: €370 (πλέον ηχητική 
κάλυψη)  

 
UΒ’ Πρόταση  

• Αμοιβές €750 
• Έξοδα διακίνησης: €200 
Σύνολο: €950 (πλέον ηχητική 
κάλυψη εάν είναι σε ανοικτό 
χώρο)  
 
UΓ΄ Πρόταση  
• Αμοιβές €900  
• Έξοδα διακίνησης: €200 
Σύνολο: €1100 (πλέον ηχητική 
κάλυψη εάν είναι σε ανοικτό 
χώρο)  

8 Μελλέχας Γιώργος  
 

Α) Μουσικοθεατρική κωμωδία «Cine» του Παντελή Καναράκη  
 

UΑ’ Πρόταση  
Δαπάνες (όπως δηλώνονται 
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Α/Α Όνομα προσώπου που 
υποβάλλει την πρόταση 
(Φυσικού ή Νομικού) 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
Δαπάνη  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β) Κωμωδία «Το Μήλο» του Γιώργου Βαλάρη και Στέλιου Παπαδόπουλου, με τους 
Ναταλία Δραγούμη και Γεράσιμο Γεννατά  
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ) Διαδραστική παράσταση “Fuck u crisis” με τον Τζούλιο Φιλίππο Ντέρικο και 
άλλους  

στην πρόταση):  
• Αμοιβές: €3.000  
• 8 αεροπορικά εισιτήρια (Αθήνα-

Λάρνακα): €1.500 
• Έξοδα διαμονής – 

διανυχτερεύσεις: €200 
Σύνολο     
οδικές μετακινήσεις, ηχητική 
κάλυψη και 1 γεύμα)  
 
UΒ’ Πρόταση  
• Αμοιβές: €5.500  
• 4 αεροπορικά εισιτήρια (Αθήνα-

Λάρνακα): €800 
• Έξοδα διαμονής – 

διανυχτερεύσεις: €200 
Σύνολο     
οδικές μετακινήσεις, πιθανή ηχητική 
κάλυψη και 1 γεύμα)  
 
UΓ’ Πρόταση  
• Αμοιβές: €1.200  
• Προβολή – διαφήμιση: €300 
Σύνολο     
ηχητική κάλυψη) 

10 Θάνος Χρήστος  
 

Παράσταση “Interview” με τη θεατρική ομάδα «ΕΜΕΙΣ»  • Αμοιβές: €900 
• 6 Αεροπ. εισιτ.: €1500 
• 2 διανυχτερ. για 6 άτομα 
• Έξοδα διακίν: €200 ανά ημέρα 
• Έξοδα διατρ.: €300 ανά ημέρα 
• Ηχητική κάλυψη 

UΣύνολο εξόδων: €2.900 
 πλέον έξοδα διανυκτέρευσης 
και ηχητικής κάλυψης.   
 

11 ΘΟΚ  
 

UΣκηνή 018 (Νεανική Σκηνή) 
Α) «Ο Τρελαντώνης» της Πηνελόπης Δέλτα  

 
UΓια προτάσεις Α και Β:  
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Α/Α Όνομα προσώπου που 
υποβάλλει την πρόταση 
(Φυσικού ή Νομικού) 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
Δαπάνη  

Από Οκτώβριο 2013, για μαθητές προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης  
 
Β) Καλί-Καντζάρ & Σία  
(Από Οκτώβριο 2013) 
Για μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης 
 

Κόστος ανά παράσταση: €1.250 
Για αριθμό οργανωμένων 
παραστάσεων σε σχολικές ώρες: 
€1.000 
 
 

12  ΑΑΜΙ Performances Ltd «Νίνα 2» της Κάτιας Σπερελάκη (θεατρικός μονόλογος)  
Ερμηνεύει η Κάτια Σπερελάκη 

• Αμοιβές: €1.090  
• 2 αεροπ. εισιτ.: €600 
• Έξοδα διαμονής: €300 
• Έξοδα διακίν.: €150 
• Έξοδα διατροφής: €100 
• Μεταφορά και στήσιμο 

σκηνικών: €250 
Σύνολο εξόδων: €2.490 

13 Θεατρική Ομάδα «Εκτός 
Δρόμου»  
Πανελλήνιος Σύλλογος 
Παραπληγικών (ΠΑΣΠΑ)  

«Η Αρκούδα» και «Πρόταση Γάμου»: Δύο Μονόπρακτα του Α. Τσέχωφ σε ένα.  
Η Ομάδα αποτελείται από ηθοποιούς με ή χωρίς αναπηρία  

• Αμοιβές: €1.500 
• 14 αεροπορ. εισιτηρ. από 

Αθήνα 
• 2 διανυχτ. για 14 άτομα 
• Έξοδα διακίνησης 
• Έξοδα διατροφής  
• Ηχητική κάλυψη 
 

14 Ευάγγελος Χριστοδούλου  
 

Παράσταση «Χωρίς πανοπλία ... ζεις;»  
Διασκευή του μυθιστορήματος «Ο ιππότης με τη σκουριασμένη πανοπλία» του 
Ρόμπερτ Φίσερ.  
Συμμετέχουν η Κρίστη Παπαδοπούλου, η μουσική ομάδα «Βαρύαυλος» και η 
χορευτική ομάδα «Orcheston».   

Αμοιβές: €6.500 
5 αεροπ. εισιτήρ.: €1.300 
5 διανυχτερ. για 3 άτομα: €1.200 
Έξοδα διακίνησης: €200 
Έξοδα διατροφής: €300 
Στήσιμο και κατασκευή σκηνής: 
€2.000 
Φωτισμός: €1.000 
Αμοιβή ηχολήπτη: €1.000 
Διασκευή: €1.000 
Οργάνωση παραγωγής: €1.000 
Απρόβλεπτα: €200 
 
Σύνολο: €15.700 (πλέον ηχητική 
κάλυψη-εξοπλισμός) 
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Α/Α Όνομα προσώπου που 
υποβάλλει την πρόταση 
(Φυσικού ή Νομικού) 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
Δαπάνη  

15  Αλέξης Μακρίδης 
 

«Οι περιπέτειες του Φάουστ» από το Μαύρο θέατρο Πράγας  Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο 
ΦΠΑ.  
• Αμοιβές: €2.970 
• 12 αεροπ. εισιτ.: €4.200 
• 2 διανυκτ. για 12 άτομα: €1.220 

(με ημιδιατροφή) 
• Διακινήσεις: €530 
• Έξοδα διατροφής: €480 
• Άλλα έξοδα (μεταφορές 

σκηνικών-φορτίου κλπ): €1.300 
• Αμοιβή πράκτορα: €800  

Σύνολο: €11.500 
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