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Πρακτικά 548ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 11/11/2014 

 

 
 
 
Πρακτικά 548ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του Δήμου στις 11/11/2014 από τις 6.30μμ-8.30μμ 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 13/2014 
 
Παρόντες: 
 
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος  
κ.  Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχος  
     
κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης Μάρκος Κληρίδης  
 Σταύρος Γερολατσίτης Ανδρέας Μαϊμάρης  
 Ανδρούλα Αντωνίου Δημήτρης Τσίγκης  
 Μαρία Πασχάλη Μάριος Χατζηβασιλείου       Μέλη 
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Φάνος Κουρουφέξης       Δημοτικού  
 Θωμάς Βασιλείου Ιωάννης Κληρίδης       Συμβουλίου 
 Γεώργιος Αναστασίου Σωτήρης Λουκαΐδης  
 Στέλιος Γεωργίου Έλλη Σολομωνίδου  
 Μιχαήλ Ιερείδης Κώστας Σωφρονίου  
 Στέλλα Σουρμελή Παναγιώτης Μανώλη  
 
 
Απόντες: 
 
κ.κ. Σταύρος Σταυρινίδης Αντώνης Μηχανικός       Μέλη 
 Μιχάλης Δαμιανός Γεώργιος Χρυσάνθου       Δημοτικού 
 Φρόσω Γεωργιάδου        Συμβουλίου 

                                     
         

Παρευρισκόμενος:  κ. Γιώργος Χριστοδούλου, Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
 
 
Δικαιολόγηση απουσιών: Οι απουσίες των κ.κ. Στ. Σταυρινίδη, Μ. Δαμιανού, Φρ. Γεωργιάδου, 

Α. Μηχανικού και Γ. Χρυσάνθου, δικαιολογήθηκαν.   
     

 

 
548.1 Επικύρωση πρακτικών 
 
Τα πρακτικά της 544ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 8/7/2014 
αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 
 
Απορρέοντα από τα πρακτικά της 544ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 
8/7/2014.  
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 548.1.1 [13.20.412, 9.4.7]  Τοποθέτηση Διαφημιστικών Πινακίδων στο Αθλητικό 
Κέντρο Στροβόλου  

 
 (Η παράγραφος 544.16 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου ημερ. 8/7/2014 είναι σχετική).  

 
   Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι έχουν ενδιαφερθεί αρκετές εταιρείες και ότι 

άρχισε η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων.  
 
 
 548.1.2 [13.20.384/2]  Συμφωνία για την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης 

περιπτέρου/κυλικείου στο Πάρκο Αγίου Δημητρίου  
 

 (Η παράγραφος 544.18 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου ημερ. 8/7/2014 είναι σχετική).  

 
    Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι: 
 
  (α) για τις οφειλές της ενοικιάστριας που παραμένουν σε εκκρεμότητα 

πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 έχει υπογραφτεί νέα συμφωνία 
που περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα και τρόπο εξόφληση τους 

 
  (β) ο Δήμος έχει απαντήσει στα ερωτήματα που έχει θέσει επί του 

θέματος ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.  
 
 

 548.1.3 [6.31.22]  Συμβόλαιο ΄Εργου Δημοτικής Βιβλιοθήκης/Πολιτιστικού 
Κέντρου 

 
  (Η παράγραφος 544.25 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου ημερ. 8/7/2014 είναι σχετική). 
     

  Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι το θέμα θα απασχολήσει την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του ΄Εργου στην προσεχή της συνεδρία.  

 
 
 548.1.4 [12.05.100]  Εφαρμογή του Περί της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών 

Νόμου 96(1) του 2013 
 

  (Η παράγραφος 544.26 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου ημερ. 8/7/2014 είναι σχετική). 

 
    Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ο Δήμος: 
 

(i) έχει καλέσει όλους τους συμμετέχοντες στη Λαϊκή Αγορά Στροβόλου 
να υποβάλουν εντός τακτής προθεσμίας όλες τις απαραίτητες 
βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν ότι είναι παραγωγοί 
 

(ii)  έχει ενημερώσει τους συμμετέχοντες ότι από 1/1/2015 ο Δήμος θα 
θέσει σε πλήρη εφαρμογή την πιο πάνω νομοθεσία.  
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Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσωπικού 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Προσωπικού ημερ. 17/10/2014 κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο. 

 
 

 548.2 [15.20.01/5]  Σχέδιο εθελοντικής αφυπηρέτησης ωρομίσθιου 
προσωπικού στο Δήμο Στροβόλου 

 
  (Η παράγραφος 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής 

Προσωπικού ημερ. 17/10/2014 είναι σχετική). 
 
  Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Προσωπικού και 

αποφάσισε να εγκρίνει την εφαρμογή σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης για 
το ωρομίσθιο προσωπικό που αποδεδειγμένα έχει σοβαρά και μόνιμα 
προβλήματα υγείας, εξαιτίας των οποίων αδυνατεί να εκτελέσει 
αποτελεσματικά τα καθήκοντα του, παρόμοιο με αυτό που εφαρμόστηκε σε 
άλλους Δήμους της μείζονος Λευκωσίας.  

 
 

 548.3  [15.20.01]  Αίτημα για παραχώρηση διευκολύνσεων σε προσωπικό που 
συμμετέχει σε αποστολές Εθνικών ομάδων στο εξωτερικό 

 
  (Η παράγραφος 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής 

Προσωπικού ημερ. 17/10/2014 είναι σχετική). 
 

  Το αίτημα αφορά την παραχώρηση διευκολύνσεων στους εργάτες του Δήμου 
Μανώλη Μανώλη και Χριστάκη Αντωνίου, μέλη της εθνικής ομάδας Κύπρου 
Φούτσαλ Ανδρών και Μιχάλη Ασιήκη, διεθνή αθλητή της ομοσπονδίας 
Κ.Ο.Π.Α.Μ.  Συγκεκριμένα ζητείται από τις αθλητικές τους Ομοσπονδίες να 
τους παρέχονται διευκολύνσεις απουσίας όταν παρίσταται ανάγκη συμμετοχής 
τους σε διεθνείς αγώνες στο εξωτερικό χωρίς να χρεώνονται με άδεια 
ανάπαυσης και χωρίς να γίνεται αποκοπή οποιουδήποτε ποσού από το μισθό 
τους.  

 
  Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Προσωπικού και αποφάσισε 

να εγκρίνει την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων προς τα πιο πάνω μέλη 
του προσωπικού νοουμένου ότι: 

 
  (α) οι αρμόδιες αθλητικές ομοσπονδίες θα υποβάλλουν έγκαιρα σχετικό 

αίτημα και θα παρέχουν την αναγκαία πληροφόρηση στο Δήμο και  
 
  (β) θα το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες.   

  
 
  

 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 
 
Το σημειώματα των συνεδριών της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 2/9/2014 και 
6/10/2014 κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 
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548.6 [13.19.02.15-14.3.07, 14.3.02, 14.03.16, 14.3.17]  Προτάσεις της Επιτροπής 
Πολιτιστικών Θεμάτων για συμπερίληψη στους Προϋπολογισμούς του 
Δήμου για τα έτη 2015-2017 

 
(Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής 
Πολιτιστικών Θεμάτων ημερ. 2/9/14 είναι σχετικές). 
 
Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ανάφερε ότι όλες οι προτάσεις που 
περιλαμβάνονται στα πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας της Επιτροπής 
Πολιτιστικών Θεμάτων και αφορούν το πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου 
έχουν συζητηθεί κατά την ετοιμασία των Προϋπολογισμών του Δήμου για την 
περίοδο 2015 – 2017 και έχουν ληφθεί οι αναγκαίες πρόνοιες. 
 

 
548.7 [14.3.17]  Τέλη συμμετοχής στο Λαογραφικό Όμιλο – Καθυστερημένες 

οφειλές 
 
(Η παράγραφος 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 2/9/14 είναι σχετική). 
 
Το τέλος εγγραφής / συμμετοχής στο Λαογραφικό Όμιλο έχει καθοριστεί στα 
€50,00 με εξαίρεση τους συνταξιούχους και τα παιδιά κάτω των 18 ετών 
πολυτέκνων οικογενειών. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι αρκετά μέλη του Ομίλου δεν 
καταβάλλουν τα τέλη συμμετοχής τους στον Όμιλο υιοθέτησε εισήγηση της 
Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε: 
 
 (α) τα τέλη εγγραφής / συμμετοχής στον Όμιλο να παραμείνουν  
  ως έχουν 
 
 (β) να καλέσει τα μέλη να καταβάλουν τις καθυστερημένες οφειλές  
  τους για τα τέλη της περιόδου 2013 – 2014 και 2014 – 2015. 
 

 
548.8 [14.3.02]  Εκδήλωση Δημοτικής Χορωδίας σε συνεργασία με τη 

φιλαρμονική της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής 
 

(Η παράγραφος 7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 2/9/14 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει την πραγματοποίηση συναυλίας της Δημοτικής 
Χορωδίας σε συνεργασία με την φιλαρμονική της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού 
και Ορεινής. 
 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο ή Μάιο του 2015 και το 
συνολικό κόστος θα κυμανθεί στα €2.800,00 το οποίο θα επωμιστεί ο Δήμος 
και θα καλύψει μεταξύ άλλων την ενοικίαση αναλογίων, καρεκλών, βάθρων, 
ηχητική κάλυψη, έξοδα φιλοξενίας, κ.α. 
 
Η Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής θα επωμιστεί τα έξοδα προβολής 
(εκτυπωτικά, χορηγός επικοινωνίας, κλπ).  
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548.9   [14.3.15]  Επιστολή από Λέσχη Λαϊονές Λευκωσίας-Κερύνειας με θέμα τη 
διοργάνωση εκδήλωσης εις μνήμη του τέως Υπουργού Άμυνας Τάσου 
Μητσόπουλου 

 
(Η παράγραφος 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 2/9/14 είναι σχετική). 
 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ήδη στις 8/9/14 στο Προεδρικό Μέγαρο και τα 
καθαρά έσοδα έχουν διατεθεί για το σκοπό για τον οποίο διοργανώθηκε η 
εκδήλωση. 

 
 
548.10 [14.3.15]  Αίτημα του κ. Σωτήρη Κασπαρίδη για δωρεάν παραχώρηση 

αίθουσας για διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης  
 

 (Η παράγραφος 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 2/9/14 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει: 
 
  (α) την παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου με μειωμένο ενοίκιο  
   ύψους €1.500,00 αντί δωρεάν που ζητείται 
 
  (β) την δωρεάν παραχώρηση του αμφιθεάτρου του Πάρκου Αγ.  
   Δημητρίου. 
 
 

548.11  [6.33.001.007]  Λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
 

(Η παράγραφος 10 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 2/9/14 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει πρόταση της Υπηρεσίας για καθιέρωση συνδρομής 
για εγγραφή μελών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 
 
Περαιτέρω αποφάσισε όπως κατά τις παρουσιάσεις βιβλίων στο Πολιτιστικό 
Κέντρο του Δήμου γίνεται εισήγηση προς τους εκδότες να παραχωρούν δύο 
αντίτυπα για εμπλουτισμό του αρχείου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 
 
 

548.12      [17.1.3.4]  Αίτημα του κ. Ανδρέα Ι Βοσκού, Καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής 
Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για 
δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου για την πραγματοποίηση 
συναυλίας στα πλαίσια τριήμερου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Η 
Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία ανά τους Αιώνες» 

 
(Η παράγραφος 12 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 2/9/14 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου για 
την πραγματοποίηση της πιο πάνω συναυλίας. 
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548.13  [14.3.14]  Εκδήλωση με θέμα «Η χρήση της πέτρας στην Αρχιτεκτονική» 

στις 11/10/14 στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου 
 

(Η παράγραφος 15 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 2/9/14 είναι σχετική). 
 
Η εκδήλωση με τίτλο «Η χρήση της πέτρας στην Αρχιτεκτονική» 
πραγματοποιήθηκε στις 11/10/2014. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 

 
548.14 [14.3.06-14.2.01.4]  Προτάσεις από καλλιτεχνικά σχήματα για 

πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στο Δημοτικό Θέατρο 
 

 (Η παράγραφος 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 6/10/14 είναι σχετική). 
 
Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με τα πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας της 
Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων, κατάλογος με προτάσεις από καλλιτεχνικά 
σχήματα για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στο 
Δημοτικό Θέατρο. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 

αποφάσισε να εγκρίνει την πρόταση με τίτλο «Χριστουγεννιάτικη συναυλία 
Τζαζ» με την σοπράνο Κατερίνα Μηνά και τους Γιάννη ΧατζηΛοΐζο (πιάνο), 
Χάρη Ιωάννου (Σαξόφωνο) και Ειρηναίο Κούλλουρα (Κοντραμπάσο). 
 
Για το σκοπό αυτό ενέκρινε τη διάθεση ποσού ύψους €4.450,00 όπως 
περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Περιγραφή δαπάνης  

 
Κόστος  
 

Αμοιβές μουσικών, αμοιβή 
Κατερίνας Μηνά, ηχητική 
κάλυψη-αμοιβή ηχολήπτη, 1 
Αεροπορικό εισιτήριο για Κ. 
Μηνά (Λονδίνο-Λάρνακα, 
Λονδίνο)  
 

€4.000 

Άλλα έξοδα (Έξοδα 
προβολής, φιλοξενίας κλπ)  
  

€450 

 
Συνολικές δαπάνες 

 
€4.450 
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Η κα Α. Αντωνίου η οποία υποστήριξε την έγκριση της πρότασης του Χρίστου 
Αλεξάνδρου με χαμηλότερο κόστος και παρόμοιο τζαζ περιεχόμενο διαφώνησε 
με την απόφαση του Συμβουλίου. 
 
 

548.15 [14.2.2]  Πρόταση της κ. Κάτιας Γιωργαλλή από την εταιρεία Arvani 
Investments Ltd για πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικου Φεστιβάλ με 
τίτλο «Mystery Winter Festival» 

 
 (Η παράγραφος 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 6/10/14 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση. 
 
 

548.16 [14.3.15]  Πρόταση του κ. Μιχάλη Δημοσθένους, Εκτελεστικού Διευθυντή 
της εταιρείας «Elpis Tourism and Hospitality Seminars” (ημερ 26/9/14), με 
θέμα την προβολή και γνωριμία της Κύπρου μέσω σεμιναρίων και 
εκδρομών 

 
 (Η παράγραφος 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 6/10/14 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση και να διερευνήσει την δυνατότητα 
συνεργασίας με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού για πραγματοποίηση 
των διαλέξεων και εκδρομών. 
 
 

548.17  [17.1.3.4/22] Αίτημα της κ. Σ. Μάρκου για παραχώρηση του Δημοτικού 
Θεάτρου δωρεάν ή με έκπτωση για την πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης «Γέφυρες»  

 
 (Η παράγραφος 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 6/10/14 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα. 
 

 
548.18 [14.3.04.1-14.2.02]  Πρόταση της κ. Μ. Τσέντα για την πραγματοποίηση 

εκδηλώσεων / δράσεων στην περιοχή του παλαιού Πυρήνα του 
Στροβόλου κατά τη Χριστουγεννιάτικη περίοδο 
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 (Η παράγραφος 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 6/10/14 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση. 
 

 
548.19 [14.3.06]  Πρόταση του Πνευματικού Ομίλου Λεμεσού για την 

παρουσίαση της πολιτισμικής συναυλίας «Ετούτη  την ώρα ας γίνουμε 
ένα» στο Δήμο Στροβόλου 

 
 (Η παράγραφος 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 6/10/14 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση. 
 

 
 
 
 
548.20 [11.16.3.4]  Αίτημα της κ. Σ. Λοϊζου για οικονομική στήριξη για τη 

δημιουργία music video 
 

 (Η παράγραφος 7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 6/10/14 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα. 
 

 
548.21 [14.3.03]  Πρόταση της κ. Σ. Σοφοκλέους για την δημιουργία θεατρικών 

εργαστηρίων 
 

 (Η παράγραφος 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 6/10/14 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη ότι θεατρικό εργαστήρι λειτουργεί ήδη στο 
πλαίσιο του Ανοικτού Σχολείου, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής 
Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση. 
 

 
548.22 [14.2.01.1, 14.2.01.1, 14.2.01.2, 7.11.02, 14.2.08, 14.2.09, 11.11.01, 11.4.04]  

Συνέχιση πάγιων-καθιερωμένων εκδηλώσεων του Δήμου το έτος 2015 
 

 (Η παράγραφος 10 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 6/10/14 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε: 
 
  (α) να εγκρίνει τη συνέχιση των πιο κάτω εκδηλώσεων 
 

 Εορτασμός των Θεοφανείων  

 Κοπή Βασιλόπιττας για τους Ομίλους του Δήμου  
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 Μνημόσυνο πεσόντων κατά τους απελευθερωτικούς 
αγώνες του 1821 και 1955-59 – θα γίνει κοινό 
μνημόσυνο με τους θανόντες Δημοτικούς 
Συμβούλους και Δήμαρχο Στροβόλου  

 Πασχαλινή συναυλία  

 Μνημόσυνο Εθνομάρτυρα Κυπριανού  

 Εκδήλωση Μνήμης Πολυτεχνείου  

 Προσφορά παιδικών θεατρικών παραστάσεων σε 
δημοτικά και νηπιαγωγεία του Στροβόλου  

 Ποιητικές Βραδιές  
 
 
    (β) να αναστείλει την πραγματοποίηση των πιο κάτω εκδηλώσεων 
 
 

 Εορτασμός της Τσικνοπέμπτης  

 Πασχαλινό Πανηγύρι τη Δευτέρα του Πάσχα  
 

 
 
 
548.23  [14.3.04.1]  Χριστουγεννιάτικος Διάκοσμος 
 

 (Η παράγραφος 11 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 6/10/14 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε τα ακόλουθα σε σχέση με τον Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο του 
2015: 
 

 Φωταγώγηση Δημοτικού Μεγάρου (φωτοσωλήνας περιμετρικά του 
κτιρίου) και στολισμός των εσωτερικών χώρων. Οι φραμοί περιμετρικά 
του Δημοτικού Μεγάρου δε θα φωταγωγηθούν.  
 

 Στολισμός Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο εσωτερικό του Δημοτικού 
Μεγάρου  

 

 Τοποθέτηση 3 εξωτερικών Χριστουγεννιάτικων Δέντρων σε επιλεγμένα 
σημεία του Δήμου. Θα εξεταστεί προσεχώς εάν θα φωταγωγηθούν 
κάποια από αυτά.    

 

 Τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικων πινακίδων στους 4 οικισμούς 
εκτοπισθέντων  

 

 Δε θα φωταγωγηθούν οι επιστήλιες γιρλάντες σε κανένα σημείο του 
Δήμου, στα πλαίσια της προσπάθειας του Δήμου για εξοικονόμηση 
ηλεκτρικής ενέργειας και οικονομικής περισυλλογής. 

 
 
548.24  [14.2.2]  Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις Δήμου Στροβόλου για το 

Δεκέμβριο 2014 
 

 (Η παράγραφος 13 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 6/10/14 είναι σχετική). 
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Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει την πραγματοποίηση φεστιβάλ στις 6/12/14 στους 
εξωτερικούς χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου Στροβόλου. 
 
Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 
- Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου – θα μεταφερθεί ένα από τα 

υφιστάμενα χριστουγεννιάτικα δέντρα του Δήμου  
- Καλλιτεχνικό πρόγραμμα από μουσικοχορευτικά σχήματα των σχολείων 

Στροβόλου, τη Δημοτική Χορωδία , τη Συμφωνική Μπάντα και Ανοικτό 
Σχολείο   

- Παζαράκι από φιλανθρωπικούς φορείς  
- Προσφορά τροφίμων για ενίσχυση άπορων οικογενειών – τα τρόφιμα θα 

συλλεγούν και διανεμηθούν από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο 
Στροβόλου  

- Ζωγραφική προσώπου, μπαλονοκατασκευές, γωνιά ζωγραφικής και 
κατασκευών με χριστουγεννιάτικο περιεχόμενο, υπό την καθοδήγηση 
έμπειρου καθηγητή – οι ζωγραφιές και κατασκευές θα μπορούσαν να 
διακοσμήσουν χώρους του Δημαρχείου και του Πολιτιστικού Κέντρου για 
τον Δεκέμβριο ή να γίνει βράβευση της καλύτερης ζωγραφιάς.  

- Συμμετοχή προσκόπων για πώληση προϊόντων τους και παροχή 
βοήθειας  

- Πρόσκληση εκδοτικών οίκων για πώληση βιβλίων τους  
 

 
548.25 [14.2.1.3]  Εκδήλωση Μνήμης Πολυτεχνείου 2014 

 
 (Η παράγραφος 14 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών 
Θεμάτων ημερ. 6/10/14 είναι σχετική). 
 

   Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει τη συνδιοργάνωση με το Σωματείο Παρνασσός την 
εκδήλωση για τη Μνήμη του Πολυτεχνείου. 

 
  Ο Δήμος θα αναλάβει την ετοιμασία των προσκλήσεων καθώς και την 

προβολή της εκδήλωσης χωρίς να επιβαρυνθεί με οποιαδήποτε άλλα έξοδα. 
 
 

Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημερ. 23/10/2014 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
 
 
 548.26  [1.3.01]  Βράβευση αθλητών και σωματείων Στροβόλου 
 

 (Η παράγραφος 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού 
και Νεολαίας ημερ.23/10/14 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και 
αποφάσισε τα ακόλουθα: 
 
(α) να βραβεύσει όλους τους αθλητές που είναι δημότες Στροβόλου και 

πρώτευσαν σε παγκύπριους αγώνες ή διακρίθηκαν σε διεθνής αγώνες 
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στην Κύπρο και στο εξωτερικό και των σωματείων που κατέκτησαν 
πρωτάθλημα ή κύπελλο στην κατηγορία που αγωνίζονται. 

 
 (γ) η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014 η 

ώρα 7:00μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο 
 
(δ) να αποσταλεί επίσημη πρόσκληση στον Υπουργό Παιδείας και 

Πολιτισμού, στον Πρόεδρο του ΚΟΑ και στον Πρόεδρο της ΚΟΕ για να 
τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση και να ζητηθεί από 
αυτούς αν το επιθυμούν να απευθύνουν χαιρετισμό 

 
(ε)  να επιδιωχθεί η συμμετοχή στην εκδήλωση αθλητή-ριας που 

διακρίθηκε σε Διεθνές επίπεδο για να είναι το τιμώμενο πρόσωπο της 
βραδιάς.  

 
(στ) να κληθεί επαγγελματίας αθλητικογράφος για να παρουσιάσει την 

εκδήλωση.  
 
 
 

 548.27  [1.2.3 ]  Αίτημα από την Αγγλική Σχολή για δωρεάν παραχώρηση δύο 
γηπέδων Φούτσαλ, τρεις φορές τη βδομάδα, μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα 
του Πάσχα 
  
(Η παράγραφος 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού 
και Νεολαίας ημερ.23/10/14 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι: 
 
(α) οι μέρες και ώρες που χρειάζεται τα γήπεδα η Αγγλική Σχολή δεν 

επηρεάζουν τη λειτουργία του Αθλητικού Κέντρου 
 
(β) η Αγγλική Σχολή παραχώρησε στο Δήμο δωρεάν τις Αθλητικές της 

εγκαταστάσεις για τρία Σαββατοκύριακα για τις ανάγκες του 
προγράμματος «Κοινωνίες με Χρώματα» 

 
υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και αποφάσισε 
να εγκρίνει το αίτημα. 
 
Οι μέρες και ώρες που θα παραχωρούνται τα γήπεδα είναι οι ακόλουθες: 
 

 Δευτέρα ώρα 14:00 – 15:20 

 Τετάρτη ώρα 13:30 – 15:00 

 Πέμπτη ώρα 14:00 – 15:20 
 
 
548.28 [[13.19.3.15]  Έγκριση για επιπρόσθετες δαπάνες σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

άρθρου 66(1) του Περί Δήμων Νόμου 
 

Το Συμβούλιο με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 66(Ι) του Περί 
Δήμων Νόμου, αποφάσισε: 
 
I. Κώδικας Προϋπολογισμού: 80740 «Φύλαξη Δημοτικών Εγκαταστάσεων» 
 Ποσό Πρόνοιας: €2.000,00 
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Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €400,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από 
τον κώδικα 81002 «Τόκοι Δικαιώματα Τραπεζών». 

 
ΙΙ. Κώδικας Προϋπολογισμού: 80702 «Γραφική ύλη και εκτυπωτικά» 
 Ποσό Πρόνοιας: €12.000,00 
 

Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €550,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από 
τον κώδικα 80714 «Διάφορα έξοδα του Τομέα Γραμμάτων και Τεχνών». 
 
 

548.29 [13.20.299/3]   Οφειλές ενοικίων Αντώνη Βιολάρη – Ενοικιαστή κυλικείων 
Δημοτικού Μεγάρου και Θεάτρου 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει την ετοιμασία εμπεριστατωμένου σημειώματος με στοιχεία για 
όλες τις πτυχές του θέματος και να επανέλθει ενώπιον του στη προσεχή του συνεδρία. 
 
 
548.31 [3.4.2/12]  Αιτήσεις για έκδοση άδειας οινοπνευματωδών ποτών 
 
(Η απόφαση της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 540.8 ημερ, 28/4/14 είναι σχετική). 
 
Το θέμα της έκδοσης αδειών πώλησης οινοπνευματωδών απασχόλησε σε έκταση το Δημοτικό 
Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερ. 28/4/2014.  
 
Στα πλαίσια της πιο πάνω απόφασης του το Συμβούλιο μελέτησε αριθμό αιτήσεων για έκδοση / 
ανανέωση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και αποφάσισε: 
 
(α) να εγκρίνει τις αιτήσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί για ανανέωση 

των σχετικών αδειών για το έτος 2014 
  

 
Α/Α 

 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

1. Γεώργιος Γαβριήλ  
Περίπτερο Pakis Mini Shop 

Κωνσταντινουπόλεως 17, 
Στρόβολος 

Ανανέωση 

2. Κώστας Ηλιάδης 
T.G.I. Fridays 

Βεργίνας 3, Στρόβολος Ανανέωση 

3 Leonas Stankevicius 
Mini Market – Mini Mix 

Τσερίου 152, Στρόβολος Νέα Άδεια 

 
 
(β) να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την πρόθεση του Δήμου να εφαρμόσει 

πλήρως, από το προσεχές έτος, τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και να τους 
καλέσει να μεριμνήσουν για την εξασφάλιση των προαπαιτούμενων αδειών και 
πιστοποιητικών προκειμένου να τους παραχωρηθεί άδεια πώλησης οινοπνευματωδών 
ποτών για το έτος 2015. 

 
  
548.32 [13.25.08.01/5]  Αιτήματα Σωματείων ΑΠΟΕΛ, ΟΜΟΝΟΙΑΣ και ΑΠΟΛΛΩΝΑ για 

μείωση του τέλους θεάματος για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες που διεξάγονται 
στο στάδιο ΓΣΠ 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε την επαναφορά του θέματος στην προσεχή του συνεδρία. 
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548.33 [13.7.01/13]  Απώλεια σημαιών κατά το σημαιοστολισμό για τους εορτασμούς της 
28ης Οκτωβρίου 

 
Κατά την αφαίρεση του σημαιοστολισμού που έγινε για τους εορτασμούς της Εθνικής Επετείου της 
28ης Οκτωβρίου, διαπιστώθηκε η απώλεια αριθμού σημαιών διαστάσεων 100x60 εκ., ως ακολούθως: 
 

- 52 Κυπριακές σημαίες €226,72 
- 39 Ελληνικές σημαίες €207,48 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε με βάση τις πρόνοιες του καν. 35 των Κανονισμών Αποθηκών να εγκρίνει 
τη διαγραφή της πιο πάνω απώλειας. 
 
 
 
 
 
 
 
Δήμαρχος 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
          της Δημοκρατίας 
 
ΚΠ’’Γ/ΕιρΠ-ΑΑ 


