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Κυριάκος Τσιμίλλης
Αντώνης Αντώνη

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Ελένη Λουκαΐδου (λόγω απουσίας στο εξωτερικό)
Αντρέας Κανάρης (λόγω άλλων επαγγελματικών
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1.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Τα πρακτικά της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 18
Ιανουαρίου 2018 επικυρώθηκαν και υπογράφηκαν από το Δήμαρχο με τις
προσθήκες που ζήτησε ο κ. Χρίστος Ιωσήφ.
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2.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Φακ. 01-17)

Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε το σημείωμα του Προέδρου της
Επιτροπής ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2018 (ερ. 101-123 στο Φακ.
01-17/271) ως ακολούθως:
ΜΕΡΟΣ Α
1. Φ90/53- ΠΠΑ216/17(
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού μελέτησε όλα τα ενώπιον του στοιχεία που
έχουν σχέση με το θέμα και έλαβε υπόψη του την απόφαση της
Πολεοδομικής Επιτροπής, όπως αυτή φαίνεται στο σημείωμα του
Προέδρου της Επιτροπής ημερομηνίας 24/01/18, αποφάσισε για την αίτηση
Που αφορά οικοδομικές εργασίες σε ισόγεια Διατηρητέα κατοικία στο
τεμάχιο 120, στην Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα Αγίου Ανδρέα για
τροποποιήσεις, προσθήκες βοηθητικών οικοδομών, συντήρηση/ανακαίνιση,
μετατροπή των τεμαχίων 184 και 177 από «χωράφι» σε οικόπεδο και
ενσωμάτωση τους στο τεμάχιο 120, στη γωνία της Λεωφ. Ναβαρίνου και
Ζαννέτου, στην ενορία Άγιος Ανδρέας,
έγκριση χορήγησης της ζητούμενης Πολεοδομικής Άδειας , με βάση την
απόφαση της Πολεοδομικής Αρχής, με τους όρους που θα τεθούν από την
Ειδική Επιτροπή (Διατήρησης) και με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
1. Υποβολή τροποποιητικού χωροταξικού σχεδίου στο οποίο :
• Να εφαρμόζεται η δεσμευτική ρυμοτομία και τα υφιστάμενα
περιτειχίσματα να μετατίθενται στο νέο οδικό σύνορο
• Να υποδεικνύεται η φύτευση τριών (3) νέων κυπαρισσιών στο
τεμάχιο, ύψους τουλάχιστο 3 μ έκαστο σε αντικατάσταση του
κυπαρισσιού που κόπηκε.
2. Κατάργηση των προτεινόμενων βοηθητικών χώρων εντός των τεμαχίων
177 και 184. Δυνατόν να εγκριθεί βοηθητική οικοδομή (εκτός
μηχανοστασίου) λογικού μεγέθους, μήκους 6 μ περίπου, ενός του μικρού
τεμαχίου 184.
3. Μείωση του μήκους των βοηθητικών οικοδομών στο κοινό σύνορο με το
τεμάχιο 118 ώστε το συνολικό μήκος επαφής μαζί με την βοηθητική
οικοδομή του τεμ. 118 να μην υπερβαίνει το 50%.
4. Ενσωμάτωση των τεμαχίων 177 και 184 στο τεμάχιο 120 της Διατηρητέας
κατοικίας.
Θα πρέπει να διευκρινιστεί από το Τμήμα Κήπων του Δήμου Λευκωσίας η
Νομοθεσία που εφαρμόζει το Τμήμα Δασών ως προς την απόφαση του για
έκδοση αδειών υλοτομίας , εκρίζωσης, αποκοπής ή κλαδέματος δέντρων χωρίς
να ζητούνται οι απόψεις του Δήμου.
2. Φ9/93- ΠΠΑ296/16
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού μελέτησε όλα τα ενώπιόν του στοιχεία που
έχουν σχέση με το θέμα και έλαβε υπόψη του την απόφαση της
Πολεοδομικής Επιτροπής, όπως αυτή φαίνεται στο σημείωμα του
Προέδρου της Επιτροπής ημερομηνίας 24/01/18, αποφάσισε, για την αίτηση
Που αφορά τροποποιήσεις σε διώροφη διατηρητέα οικοδομή ( Παιδικό
Μουσείο) και απαλλαγή από τον όρο 8.3 της Πολεοδομικής Άδειας αρ. 6573,
ημερ. 20/02/2012 που αφορά στη διευθέτηση πρόσβασης για ΑΜΕΑ στον
όροφο, στην οδό Θησέως, στην ενορία ΤαχτΕλΚαλέ,
άρνηση χορήγησης της ζητούμενης Πολεοδομικής Άδειας , με βάση την
απόφαση της Πολεοδομικής Αρχής, με τους ακόλουθους λόγους άρνησης:
1. Η ζητούμενη ανάπτυξη συγκρούεται με τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου,
των πολεοδομικών κανονισμών και των Εντολών του Υπουργού Εσωτερικών
με βάση τον Άρθρο 6 του Περί Πολεοδομίας Νόμου, που είναι σχετικές με τα
πιο κάτω θέματα:
1. Δεν ικανοποιεί τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου ( και του Σχεδίου
Περιοχής) και τις λοιπές πρόνοιες του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας
Νόμου –
§ 1 (α), Παράρτημα Β’ του Τ.Σ.Λ. 2016, η οποία έχει συμπεριληφθεί
αυτούσια
στα
προσαρτήματα του Σχεδίου Περιοχής Κέντρου
Λευκωσίας- Εγκεκριμένο 2017.
2. Πρόνοιες για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - § 14, Παράρτημα Β’ του Τ.Σ.Λ.
2016, η οποία έχει συμπεριληφθεί αυτούσια στα προσαρτήματα του Σχεδίου
Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας- Εγκεκριμένο 2017.
2. Η Πολεοδομική Αρχή έλαβε υπόψη ως ουσιαστικό παράγοντα το ότι η
«Αρμόδια Αρχή» σύμφωνα με την επιφύλαξη του Κανονισμού 61(Η)Κανονισμοί για Χρήση Οικοδομών από Ανάπηρα Άτομα (ΚΔΠ 86/99) δεν
ενέκρινε απαλλαγή του όρου που αφορά στην διευθέτηση πρόσβασης για
ΑΜΕΑ στον όροφο.
3. Δεν συντρέχουν ουσιαστικοί παράγοντες που να συνηγορούν για έγκριση
της ζητούμενης ανάπτυξης.
Μέρος ΄΄ Β΄΄
1. Φ29/16- ΠΠΑ231/17
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού μελέτησε όλα τα ενώπιόν του στοιχεία που
έχουν σχέση με το θέμα και έλαβε υπόψη του την απόφαση της
Πολεοδομικής Επιτροπής, όπως αυτή φαίνεται στο σημείωμα του
Προέδρου της Επιτροπής ημερομηνίας 24/01/18, αποφάσισε, για την αίτηση
που αφορά Οικοδομικές εργασίες σε ισόγεια Διατηρητέα κατοικία στην ΠΕΧ
Καϊμακλίου για:
1.
Οριζόντια και κάθετη επέκταση στο ΝΑ τμήμα της
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2.
Εσωτερικές και εξωτερικές τροποποιήσεις
3.
Συντήρηση και ανακαίνιση, στη γωνία των οδών Θεσσαλονίκης και
Πατρών, στην ενορία Καϊμακλί,
έγκριση χορήγησης της ζητούμενης Πολεοδομικής Άδειας , με βάση την
απόφαση της Πολεοδομικής Αρχής.
Η ανάπτυξη ρυθμίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου
Λευκωσίας, την πολιτική του Δήμου και τους όρους/ παρατηρήσεις που θα
τεθούν από την Ειδική Επιτροπή (Διατήρησης).
3.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2017
(Φακ. 21-5 και 21-4)
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τελική φορολογία που προέκυψε στην
κάθε κατηγορία, μετά τις εκπτώσεις και τις διαγραφές που έγιναν από την
υπηρεσία, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις για την επιβολή και είσπραξη
τελών αποκομιδής σκυβάλων,
δικαιωμάτων επαγγελματικής άδειας και
Δικαιώματα για Διατήρηση/Χρήση επαγγελματικών υποστατικών μέσα στο
χρόνο που έληξε την 31.12.2017 (ερ. 183-186 στο Φακ. 21-5/52 και ερ. 190193 στο Φακ. 21-4/58).
Οι καταστάσεις παρουσιάζουν τα συνολικά ποσά που επιβλήθηκαν στην κάθε
μια από τις τρεις προαναφερόμενες κατηγορίες τελών και δικαιωμάτων, τα
συνολικά ποσά των διαγραφών και εκπτώσεων καθώς και την επιβάρυνση που
επιβλήθηκε αμέσως μετά τη λήξη της δοθείσας προθεσμίας εξόφλησης των
σχετικών λογαριασμών (28.12.2017). Το τελικό υπόλοιπο των πιο πάνω τελών
και δικαιωμάτων ( καθυστερήσεων ) κατά την 31.12.2017 ανέρχεται σε
€1,657,343.80 ως ακολούθως:
Επαγγελματική άδεια
Τέλη σκυβάλων
Δικαιώματα για Διατήρηση/Χρήση Επ. Υποστ.
ΣΥΝΟΛΟ
4.

€ 634.913.40
€ 925.584.20
€
96.846.20
€1,657,343.80

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (Φακ. 010-3)

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την απόφαση του Επαρχιακού
Δικαστηρίου στην πιο κάτω υπόθεση:
Υπόθεση αρ. 350/12
Μεταξύ : Στέλλα Κωνσταντίνου vs Δήμος Λευκωσίας και Κυπριακή Δημοκρατία
(μέσω του Γενικού Εισαγγελέα)

Θέμα : Αξιώσεις για αποζημιώσεις σχετικά με ζημιές που προκλήθηκαν στο
αυτοκίνητο της ενάγουσας από την πρόσκρουσή του σε κώνο τροχαίας και
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ακολούθως σε λιωμένο κάλαθο σκυβάλων επί της Λεωφ. Μακαρίου Γ’ στις
4/8/2011.
Ημερομηνία απόφασης: 17 Νοεμβρίου 2017, η οποία τροποποιήθηκε δυνάμει
Διατάγματος του Δικαστηρίου ημερ. 14/12/2017
Υπέρ ή εναντίον του Δήμου; ΕΝΑΝΤΙΟΝ
Συνοπτική απόφαση: Το Δικαστήριο αποφάσισε απόρριψη της αγωγής
εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας επεδίκασε όπως ο Δήμος Λευκωσίας
καταβάλει αποζημιώσεις στην ενάγουσα και επιπλέον να καταβάλει τα έξοδα
της αγωγής του εναγόμενου 2 και της ενάγουσας.
Επιδικασθείσες Αποζημιώσεις : €5000 πλέον τόκο 3,5% το χρόνο από
17/11/2017 μέχρι εξοφλήσεως.
Δικηγορικά και άλλα έξοδα : Το Δικαστήριο διέταξε όπως ο Δήμος Λευκωσίας
καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των €729 έξοδα αγωγής περιλαμβανομένων
των εξόδων της απόφασης και του ΦΠΑ και στον εναγόμενο αρ.2 (Κυπριακή
Δημοκρατία) €516 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
5.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(Φακ. 06-12/)
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και η Κυπριακή Βιβλιοθήκη με επιστολές
τους ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2017 και 4 Ιανουαρίου 2018 αντίστοιχα
ενημέρωσαν τον Δήμο για την πρόθεση δωρεάς βιβλίων προς εμπλουτισμό της
Αχιλλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης ως ακολούθως:
Πολιτιστικές Υπηρεσίες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ΤΙΤΛΟΣ
Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ι, ΤΟ ΣΠΙΤΙ, Ο ΞΕΝΟΣ
ΤΖΙΥΠΡΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΟΥΔΚΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ
ΌΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΛΙΑΣΙΔΗ
ΚΥΡΤΟΣ ΑΛΑΤΟΠΩΛΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
ΣΕ ΦΟΝΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ
ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΟΝΤΗ
ΠΩΣ ΕΜΠΛΕΞΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΞΑΝΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΘΛΙΜΜΕΝΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ
Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΚΑΙ Ο ΓΛΑΡΟΣ
ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΣΗ ΕΚΔΙΚΗΣΗ
ΛΟΥΝΤΒΙΧ & ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ
Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΜΟΝΤΕΦΙΟΡΕ
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ΚΑΖΑΝΙ
ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Η ΑΪΣΕ ΠΑΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΙΚΟΣΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΙ
ΣΧΕΔΟΝ
ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗΣ ΑΛΩΣ
ΆΠΟΝΗ ΖΩΗ ΓΛΥΚΕΙΑ ΖΩΗ

Κυπριακή Βιβλιοθήκη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ΤΙΤΛΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
ΦΩΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ
ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 1955-1959
ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΚΟΣ : Η ΣΕΜΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΘΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΑΡΘΡΑ, ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ 19742004
ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ : ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΟΚΑ
Η ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΓΗ ΜΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ : Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΥ ΔΟΞΑΣΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗΣ ΕΟΚΑ
THE UNITED STATES AND CYPRUS : DOUBLE STANDARDS AND THE RULE OF LAW
ΑΝΑΦΟΡΕΣ : 10 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΣ
ΟΙ ΗΡΩΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΧΩΜΑΤΑ
ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ Β'
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΠΑΝΤΑ ΠΑΥΛΟΥ ΛΙΑΣΙΔΗ (Τ.Β')
Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ 1931
ΤΟ '74 ΥΠΟ ΣΚΙΑ
1959-1989 : 30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΙΗΣΗ
ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΟΙ ΓΑΤΟΙ ΤΟΥ ΑΗ ΝΙΚΟΛΑ
ΑΛΑΣΙΑ ΣΥ ΓΝΩΣΤΗ
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
HISTORY OF CYPRUS
ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ
ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΣΕ ΚΥΠΡΙΟΥΣ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
THE CYPRIOT WOMAN AT A GLANCE
ΤΑ ΚΑΜΙΝΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΚΙΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΞΕΝΙΤΙΑ : ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΧΩΡΚΑΤΗ : ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
ΣΤΑ ΜΕΤΟΠΙΣΘΕΝ : ΜΙΚΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΈΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΟΡΙ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ : ΜΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

6

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΤΗΣ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΣΑΡΑΝΤΑΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 1955-1959
ΔΙΑΧΕΙΡΟΣ ΗΡΩΩΝ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1975-1995
ΣΤΗ ΜΥΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΣΕΜΟΥ
ΚΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑΙΟΣ : Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ : ΒΙΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ : Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 'Η ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΑΙ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ : Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΠΌ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΌΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ
ΑΓΡΟΣ : Η ΕΠΤΑΛΟΦΗ ΤΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΚΛΟΙ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΘΑΣΑΣ
ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ
ΚΟΚΚΟΣ ΣΥΝΑΠΕΩΣ
ΤΑ ΕΨΙΜΑΡΚΑ ΜΟΥ
ΑΠΑΝΤΑ / ΚΩΣΤΑ ΜΟΝΤΗ (10 ΤΕΥΧΗ)

Υπό το φως των πιο πάνω και σύμφωνα με την πρόνοια του άρθρου 64 (3) του
Περί Δήμων Νόμου, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τις πιο πάνω δωρεές,
ώστε τα σχετικά βιβλία να μεταφερθούν στην Αχίλλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη.
6.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Φακ.
40-1)
Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκαν τα 4 σημειώματα του Προέδρου
της Επιτροπής ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018 (ερ. 115-119 στο Φακ.
40-1/306, ερ. 43-45 στο Φακ. 40-1/308 και ερ. 162-167 στο Φακ. 40-1/307) ως
ακολούθως:
Πρώτο σημείωμα – συνεδρία Επιτροπής ημερ. 27 Οκτωβρίου 2017
Θέμα 1:Ρυθμίσεις στην οδό Μιαούλη και Βοσπόρου στους Αγίους Ομολογητές
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Αγίων
Ομολογητών ανάφερε στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κυκλοφοριακού την μετακίνηση
100 παιδιών από το Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Αγίων Ομολογητών στις εγκαταστάσεις
του Σχολείου (λόγω ακαταλληλότητας του κτηρίου) και την ανάγκη που υπάρχει για τις
πιο κάτω ρυθμίσεις:
1.
Ρύθμιση της στάθμευσης για 30 λεπτά στις θέσεις στάθμευσης που
δημιουργήθηκαν επί του οδοστρώματος στην οδό Μιαούλη στη βόρεια πλευρά του
δρόμου με καθορισμό ώρας που θα ισχύει η ρύθμιση από τις 7:00 π.μ. – 7.00μμ
2.
Ρύθμιση της στάθμευσης για στάση λεωφορείου στον κόλπο στάσης οχημάτων
που αναφέρεται πιο πάνω καθώς και μία θέση για άτομα με αναπηρία για εξυπηρέτηση
των επισκεπτών της περιοχής.
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3.
Τοποθέτηση ακόμα μίας θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Βοσπόρου για την
εξυπηρέτηση εκπαιδευτικού που εργάζεται στο σχολείο. Η υφιστάμενη θέση ΑΜΕΑ
εξυπηρετεί δύο παιδάκια τα οποία φοιτούν στο σχολείο και θα παραμείνει.
4.
Σήμανση διάβασης πεζών τύπου ΖΕΠΡΑ στην οδό Κανάρη παρά τη συμβολή
της με την οδό Καστελλορίζου προς τα ανατολικά για την ασφαλή διακίνηση των
παιδιών που αφήνονται από τους γονείς τους στο πίσω μέρος του σχολείου με τη
σήμανση ζωγραφιστής νησίδας δίπλα από τη διάβαση 2 μέτρα εντός του κόλπου
στάθμευσης στη νότια πλευρά και εύκαμπτους πασσάλους.
5.
Σήμανση δεύτερης διάβασης πεζών στην αρχή της οδού Βίαντος όπου
βρίσκεται η ράμπα ΑΜΕΑ και από τις δύο πλευρές του πεζοδρομίου.
6.
Σήμανση τρίτης διάβασης πεζών τύπου ΖΕΠΡΑ στην οδό Καστελλορίζου
μπροστά από το άδειο οικόπεδο περίπου 10 μέτρα μετά την πάροδο (στροφή) με
Φιλίππου.
7.
Σήμανση διπλής κίτρινης γραμμής στην οδό Καστελλορίζου και στη δυτική
πλευρά και σήμανση του κεντρικού άξονα.
8.
Ρύθμιση της στάθμευσης για 30 λεπτά στην οδό Κανάρη σε σημεία του δρόμου
που υπάρχουν θέσεις στάθμευσης. Να γίνει ρύθμιση σε σημείο του δρόμου για
τροφοδοσία.
9.
Τοποθέτηση εύκαμπτων πασσάλων στη γωνία των οδών Φιλίππου –
Καστελλορίζου για την αποτροπή στάθμευσης οχημάτων σε σημείο όπου υπάρχει
επικινδυνότητα υποχώρησης ασφαλτικού οδοστρώματος (ύπαρξη λαγουμιού).
10.
Επέκταση της ζωγραφιστής νησίδας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών
Δημοσθένη Σεβέρη – Μιαούλη για αποφυγή της στάθμευσης οχημάτων στη γωνία των
οδών.
11.
Το τμήμα της οδού Κανάρη μεταξύ της συμβολής με Καστελλορίζου και
Βοσπόρου να μετατραπεί σε μονόδρομο με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς της
συμβολή με Καστελλορίζου λόγω της στενότητας του δρόμου και του κινδύνου για τους
πεζούς αφού τα πεζοδρόμια είναι ισόπεδα με το οδόστρωμα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τις πιο πάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκτός από τη
στάση λεωφορείου λόγω μη ύπαρξης ικανοποιητικού πλάτους στον κόλπο που
δημιουργήθηκε στην οδό Μιαούλη.
Ενέκρινε δε την εισήγηση για μετατροπή των 2 υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών
ΖΕΠΡΑ σε ισόπεδες ΖΕΠΡΑ λόγω της ανακατασκευής του δρόμου με ισόπεδα
πεζοδρόμια και τη μείωση της ταχύτητας σε 20χλμ/ω
Θέμα 2: Ρύθμιση της στάθμευσης στην οδό Κρατίνου στη Λευκωσία
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι με την ολοκλήρωση των πεζοδρομίων στην
οδό Κρατίνου στα πλαίσια του Άρθρου 17 κρίθηκε αναγκαία η ρύθμιση της
στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του δρόμου ως ακολούθως:

8

1.
Ρύθμιση της στάθμευσης για 30 λεπτά στις θέσεις στάθμευσης που
δημιουργήθηκαν και στις δύο πλευρές της οδού Κρατίνου.
2.
Ρύθμιση θέσης στάθμευσης για οχήματα τροφοδοσίας σε μικρό κόλπο
στάθμευσης οχημάτων που βρίσκεται μπροστά από καταστήματα στην οδό Κρατίνου
αρ. 8 (νότια πλευρά του δρόμου)
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τις πιο πάνω ρυθμίσεις.
Θέμα 3: Ακύρωση μίας θέσης στάθμευσης για οχήματα στην οδό Μετοχίου αρ.
42 για επανατοποθέτηση της στάσης λεωφορείου
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση για ακύρωση μίας θέσης στάθμευσης
οχημάτων στην οδό Μετοχίου αρ. 42 για το λόγο ότι στο σημείο αυτό (πριν την
κατασκευή των πεζοδρομίων) υπήρχε στάση λεωφορείου, για την επανατοποθέτηση
της σχετικής πινακίδας και τη σήμανση ελεγχόμενων τετραγώνων στο σημείο αυτό
Θέμα 4: Τοποθέτηση εύκαμπτων πασσάλων στη συμβολή των οδών Κυριάκου
Μάτση και Γλαύκου στους Αγίους Ομολογητές
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση για τοποθέτηση εύκαμπτων πασσάλων
στην γωνία των οδών Κυριάκου Μάτση και Γλαύκου για την αποτροπή της στάθμευσης
στη γωνία των οδών αυτών που αναφέρονται πιο πάνω.

Δεύτερο σημείωμα – συνεδρία Επιτροπής ημερ. 10 Νοεμβρίου 2017
Θέμα 1: Αντικατάσταση των μηχανών Pay & Display με πινακίδες για
στάθμευση 60 λεπτών στους δρόμους που το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε
ελεγχόμενη στάθμευση.
Έγινε υπενθύμιση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 4 Φεβρουαρίου,
2017 αποφάσισε να αποδεχθεί μεταξύ άλλων την εισήγηση της Επιτροπής
Κυκλοφοριακού για την εισαγωγή ελεγχόμενης από μηχανές PAY & DISPLAY
στάθμευσης στους πιο κάτω δρόμους:
Άθω, Τυρταίου, Τριπτολέμου, Θάσου, Πηγάσου, Αχιλλέως Κύρου, Ζαν Μωρεάς,
Πολυκράτους, τμήμα Αλάσιας μεταξύ των οδών Α. Μιχαλακοπούλου και Πολυκράτους,
Α. Μιχαλακοπούλου, Σκόπα, Χυτρών, Εζεκία Παπαιωάννου (τμήμα από Κέννετυ μέχρι
Αλάσιας και τμήμα από Αλάσιας μέχρι Γερασίμου Μαρκορά),Ζήνωνος Σώζου,
Δημοφώντος, Αγαπήνωρος, Ανδρέα Αραούζου, Γεώργιου Σεφέρη, Ζαχαρία
Παπαντωνίου, Κώστα Ουράνη, Πηνελόπης Δέλτα, Ιωάννη Συκουτρή, Δημοσθένη
Βουτυρά, Ηλία Βενέζη, Κρέοντος (τμήμα), Ηλία Παπανικολή, Ιουλίου Τυπάλδου,
Χρίστου Τσιάρτα, Πετράκη Γιάλλουρου και Γοργίου.
Κατά την ετοιμασία των προϋπολογισμών του Δήμου ο Κλάδος έλαβε οδηγίες όπως
προχωρήσει στην εξοικονόμηση χρημάτων με την αντικατάσταση των μηχανών Pay &
Display με πινακίδες για στάθμευση 60 λεπτών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση για αντικατάσταση των μηχανών με
πινακίδες για στάθμευση 60 λεπτών στους δρόμους που φαίνονται πιο πάνω.
Επίσης, ενέκρινε την εισήγηση για τις ακόλουθες επιπρόσθετες μονόδρομες
κατευθύνσεις:

9

1.
Μονοδρόμηση της οδού Αριστείδη Χαραλάμπους με βόρεια κατεύθυνση μέχρι
τη συμβολή της με την οδό Πετράκη Γιάλλουρου και σήμανση θέσεων στάθμευσης
στη μία πλευρά του δρόμου
2.
Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Πετράκη Γιάλλουρου από τη συμβολή της
με την οδό Αριστείδη Χαραλάμπους μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μοδέστου
Παντελή με κατεύθυνση προς την Μοδέστου Παντελή.
3.
Ακύρωση της μονόδρομης κατεύθυνσης της οδού Δημοσθένη Βουτυρά από τη
συμβολή της με την Λεωφόρο Κέννετυ μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ηλία Βενέζη,
απαγόρευση της δεξιόστροφης κίνησης προς τη Λεωφόρο Κέννετυ και σήμανση
διπλής κίτρινης γραμμής και στις δύο πλευρές του δρόμου.
Θέμα 3: Παράπονα από την αλόγιστη στάθμευση στις οδούς Πανδώρας,
Νεάρχου Κληρίδη και Σοφίας Βέμπο στους Αγιους Ομολογητές
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή του θέματος αυτού, αφού
ενημερώθηκε ότι παραλήφθηκε και άλλη επιστολή από κατοίκους της περιοχής και το
θέμα θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου.
Θέμα 4: Εισήγηση για την τοποθέτηση διπλών κίτρινων γραμμών στην οδό
Χριστάκη Χριστοφίδη στην Παλλουριώτισσα
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε για τα προβλήματα ασφάλειας που
αντιμετωπίζουν οι γονείς κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από το
Νηπιαγωγείο Μάνα αποφάσισε να αποδεχθεί την εισήγηση να τοποθετηθούν διπλές
κίτρινες γραμμές στο μήκος της βόρειας πλευράς (στην πλευρά που βρίσκεται το
σχολείο), μέχρι το τέλος του νηπιαγωγείου ΜΑΝΑ, καθώς και σε τμήματα της νότιας
πλευράς της οδού Χριστάκη Χριστοφίδη, μέχρι το τέλος του νηπιαγωγείου ΜΑΝΑ και
στην αρχή της Β’ Τεχνικής Σχολής, για αποτροπή της παράνομης στάθμευσης
οχημάτων.
Θέμα 5: Δημιουργία προσωρινής διάβασης πεζών στην οδό Ρηγαίνης παρά την
είσοδο στον πεζόδρομο Λήδρας στη Λευκωσία
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σήμανση προσωρινής διάβασης πεζών τύπου
ΖΕΠΡΑ στην οδό Ρηγαίνης παρά την είσοδο στον πεζόδρομο Λήδρας για την ασφαλή
διασταύρωση του σημείου από τους πεζούς από και προς τους πεζόδρομους με την
προϋπόθεση ότι θα βελτιωθεί το ασφαλτικό οδόστρωμα για να είναι ευδιάκριτη στους
πεζούς.
Θέμα 6: Μετατροπή θέσεων στάθμευσης που ελέγχονται από παρκόμετρα σε
θέσεις για οχήματα τροφοδοσίας στην οδό Νικοκλέους στη Λευκωσία
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση για μετατροπή δύο θέσεων στάθμευσης
που ελέγχονται από παρκόμετρα σε θέσεις για στάθμευση οχημάτων τροφοδοσίας για
την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των καταστηματαρχών στους πεζόδρομους.
Θέμα 7: Εισήγηση για τοποθέτηση δύο εύκαμπτων πασσάλων στην οδό Απελλή
αρ. 14 στους Αγίους Ομολογητές για την είσοδο/έξοδο οχημάτων από οικία
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Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση για τοποθέτηση δύο εύκαμπτων
πασσάλων δεξιά και αριστερά της εισόδου οικίας στην οδό Απελλή αρ. 14 που
βρίσκεται απέναντι από την έξοδο της οδού Παύλου Νιρβάνα για αποτροπή της
στάθμευσης οχημάτων πλησίον του σημείου αυτού.
Θέμα 8: Εισήγηση για δημιουργία θέσης τροφοδοσίας στην οδό Έκτορος στην
εντός των τειχών
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση για μετατροπή μίας θέσης στάθμευσης
στην οδό Έκτορος σε θέση στάθμευσης για οχήματα τροφοδοσίας σε σημείο του
δρόμου πλησίον με την οδό Πολυβίου.
Σε ότι αφορά το αίτημα από ιδιοκτήτη καταστήματος πώλησης επίπλων που βρίσκεται
στην ίδια οδό για αφαίρεση των μόνιμων πασσάλων στην οδό Έκτορος αρ. 1-7 και
τοποθέτηση μετακινούμενων με κλειδί για να σταθμεύει το όχημα τροφοδοσίας του
καταστήματος, αυτό απορρίφθηκε και ζητήθηκε από την Υπηρεσία Τροχονόμων να
διενεργεί πιο συχνούς ελέγχους για τυχόν παράνομη αφαίρεση των πασσάλων από
τους ίδιους τους αιτητές.
Θέμα 9: Ακύρωση θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Αρρεναγωγείου στο Καϊμακλί
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε ενημέρωση πως η θέση ΑΜΕΑ στην οδό
Αρρεναγωγείου δεν χρησιμοποιείται από άτομο με κινητικά προβλήματα και πως το
σχολείο εξυπηρετείται από άλλη θέση ΑΜΕΑ που δημιουργήθηκε στην οδό
Θερμοπυλών, ενέκρινε την ακύρωση της.
Θέμα 10: Δημιουργία θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Κυβέλης στους Αγίους Ομολογητές
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση για δημιουργία μίας θέσης ΑΜΕΑ στην
οδό Κυβέλης αρ. 6 για εξυπηρέτηση ατόμου που αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά
προβλήματα.
Θέμα 11: Επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της οδού
ΡΙΜΙΝΙ στην περιοχή του Επαρχιακού Δικαστηρίου
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
κάτοικοι της οδού Ρίμινι από την αλόγιστη στάθμευση οχημάτων στην οδό αυτή καθώς
και για την εισήγηση της Υπηρεσίας για να τοποθετηθεί ηλεκτρική μπάρα για
αποτροπή εισόδου των οχημάτων αυτών, καθώς και για την εισήγηση της Επιτροπής
για αναβολή, ούτως ώστε να γίνει επιτόπια εξέταση του όλου θέματος από όλα τα μέλη
της Επιτροπής.
Το όλο θέμα θα επανέλθει στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής

Τρίτο σημείωμα – συνεδρία Επιτροπής ημερ. 15 Δεκεμβρίου 2017
Θέμα 1: Αίτημα για την τοποθέτηση εύκαμπτων πασσάλων στο χώρο του
δημόσιου πεζοδρομίου στην οδό Σαρωνικού, από την οδό Δράμας μέχρι και το
άνοιγμα της νότιας εισόδου της Πολυκατοικίας Μερόπη
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, ενέκρινε την τοποθέτηση εύκαμπτων πασσάλων στην οδό
Δράμας αρ. 1 για την αποτροπή της στάθμευσης οχημάτων.
Θέμα 2: Αίτημα κατοίκου της οδού Ήρας 14 για κατάργηση θέσης στάθμευσης
που βρίσκεται απέναντι από την οικία της
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η
κάτοικος της οδού Ήρας αρ., 14 κατά την είσοδο/έξοδο του οχήματος της από το σπίτι
της λόγω ύπαρξης της ρύθμισης για στάθμευση οχημάτων για 60 λεπτά, ενέκρινε την
εισήγηση της Επιτροπής για κατάργηση και αντικατάσταση της μίας θέσης
στάθμευσης που ελέγχεται από πινακίδα για στάθμευση 60 λεπτών στην οδό Ήρας
απέναντι από τον αρ. 14 με ελεγχόμενο τετράγωνο.
Θέμα 3: Απαγόρευση της δεξιόστροφης κίνησης από την οδό Μνασιάδου προς
την Αρχ. Μακαρίου Γ’ και αντίστροφα.
Έγινε υπενθύμιση πως το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 16 Νοεμβρίου,
2017 αποφάσισε όπως η εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής του Κεντρικού Φορέα για
την τοποθέτηση εύκαμπτων πασσάλων στον κεντρικό άξονα της Λεωφόρου Αρχ.
Μακαρίου Γ’ (συμβολή με Μνασιάδου) αναβληθεί για να εξεταστεί το ενδεχόμενο στο
σημείο αυτό να τοποθετηθεί καρφωτή λίνια.
Ως εκ τούτου, αφού λήφθηκε η σύμφωνος γνώμη των εκπροσώπων της Αστυνομίας
το Δημοτικό Συμβούλιο, ως προνοεί ο περί Δήμων νόμος ενέκρινε την τοποθέτηση
της καρφωτής λίνιας.
H εκ των μελών κα Ισαβέλλα Τύμβιου δήλωσε την αντίθετη άποψή της.

Τέταρτο σημείωμα – συνεδρία επιτροπής ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου
2017
Μέρος Α: Θέμα για ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 1: Εισήγηση για την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων που θα
καθορίζουν την απόσταση που θα ισχύει η απαγόρευση της στάσης και
στάθμευσης
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την αποδοχή της εισήγησης για τοποθέτηση
πληροφοριακών πινακίδων σε συνδυασμό με τα κύρια απαγορευτικά σήματα τα οποία
δηλώνουν την απόσταση, μήκος και άλλα διευκρινιστικά στοιχεία ισχύος των πιο πάνω
σημάτων.
Η βάση στα σήματα αυτά θα είναι λευκή και τα σύμβολα γράμματα και αριθμοί μαύρα.
Θέμα 2:Σχέδιο Δράσης για καταπολέμηση της στάθμευσης οχημάτων πάνω στα
πεζοδρόμια με την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την αποδοχή της εισήγησης για τοποθέτηση
πληροφοριακών πινακίδων με την ένδειξη «Τα πεζοδρόμια ανήκουν στους πεζούς».
Επισημάνθηκε το γεγονός ότι η πινακίδα αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στον Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας και πως θα τοποθετείται (σε ύψος 2.25μ) με στόχο την
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ενημέρωση του κοινού ότι είναι παράνομη η στάθμευση οχημάτων πάνω στα
πεζοδρόμια και ότι οι παραβάτες θα διώκονται βάσει του Περί Εξωδίκων ρυθμίσεων
Νόμου.
Τα θέματα αυτά τέθηκαν ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου για ενημέρωση και όχι
για έγκριση αφού οι πινακίδες αυτές είναι πληροφοριακές και όχι ρυθμιστικές.
Μέρος Β: Θέματα για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο
Θέμα 1:Εισήγηση για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης επί του οδοστρώματος
στην οδό Ρηγαίνης (Πύλη Πάφου)
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Κυκλοφοριακού και
Χώρων Στάθμευσης για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης για οχήματα τροφοδοσίας
στην οδό Ρηγαίνης πλησίον της συμβολής της με την οδό Αγίου Μάρωνα για
εξυπηρέτηση των καταστηματαρχών στην περιοχή.
Θέμα 2: Εισήγηση για ακύρωση δύο θέσεων στάθμευσης και τοποθέτηση
εύκαμπτων πασσάλων στην οδό Φώτη Πίττα απέναντι από τον αριθμό 16
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής για ακύρωση δύο
θέσεων στάθμευσης για 60 λεπτά απέναντι από την οικία που βρίσκεται στην οδό
Φώτη Πίττα αρ. 16 με την τοποθέτηση εύκαμπτων πασσάλων για να μπορεί κάτοικος
της οδού να εξέρχεται/εισέρχεται στην οικία της.
Θέμα 3: Ρυθμίσεις στην οδό Μεσολογγίου και Κ. Κόντου στον Άγιο Ανδρέα
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής για τοποθέτηση δύο
εύκαμπτων πασσάλων απέναντι από την είσοδο/έξοδο της οικίας του Πρέσβη της
Πορτογαλίας για ενίσχυση των κινήσεων προς και από το γκαράζ της οικίας.
Επίσης ενέκρινε την εισήγηση για τη ρύθμιση της στάθμευσης για 60 λεπτά στην οδό
Κ. Κόντου.
Θέμα 4:Παράπονα από τη Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων για την
παράνομη στάθμευση οχημάτων που διενεργείται στην είσοδο του Εθνολογικού
Μουσείου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση για μετατροπή της μονής σε διπλή
κίτρινη γραμμή και στις δύο πλευρές της οδού Πατριάρχη Γρηγορίου σε όλο το μήκος
της οδού εκτός από τα σημεία που επιτρέπεται η στάθμευση με πινακίδες για 60 λεπτά
στάθμευση.
Θέμα 5:Αίτημα της Πρεσβείας της Τσεχίας για τη δημιουργία θέσεων για
διπλωματικά οχήματα στην οδό Σπύρου Λάμπρου στους Αγίους Ομολογητές
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής για μετατροπή της μίας
θέσης που ελέγχεται από πινακίδα για οχήματα τροφοδοσίας και της μίας θέσης που
ελέγχεται από στάθμευση για 60 λεπτά σε δύο θέσεις για στάθμευσης διπλωματικών
οχημάτων στην οδό Σπύρου Λάμπρου στη νότια πλευρά.
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Η μία θέση τροφοδοσίας που καταργείται να μετακινηθεί λίγα μέτρα πιο κάτω με την
ακύρωση μίας θέσης που ελέγχεται από πινακίδα για 60 λεπτά.
Θέμα 6: Εισήγηση Δήμου Λευκωσίας για δημιουργία ισόπεδης διάβασης πεζών
τύπου ΖΕΠΡΑ στην οδό Δωριέων
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Πολεοδομικής Επιτροπής του
Δήμου για τη δημιουργία διάβασης πεζών στην οδό Δωριέων για την εξυπηρέτηση
ιδιωτικού δημοτικού σχολείου που πρόκειται να λειτουργήσει στο ελεύθερο τεμάχιο με
αρ. 102. Συγκεκριμένα η διάβαση αυτή θα σημανθεί για να εξυπηρετεί τους γονείς και
τα παιδιά που θα σταθμεύουν σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην απέναντι πλευρά
του δρόμου.
Η διάβαση πεζών έλαβε την έγκριση και της Τεχνικής Επιτροπής του Κεντρικού Φορέα
σε συνεδρία της στις 28 Σεπτεμβρίου, 2017.
Θέμα 7:Αναβάθμιση του ΔΧΣ στην οδό Σόλωνος (χωρητικότητας 17 θέσεων )
και επανεξέταση της πρότασης του Κλάδου Κυκλοφοριακών Μελετών
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής ως ακολούθως:

•
10 θέσεις στάθμευσης για τους κατοίκους που γειτνιάζουν με το χώρο
στάθμευσης ελεγχόμενες από τρίποδες για το ποσό των €60 το μήνα με την
προσκόμιση βεβαίωσης διαμονής (αντίγραφο λογαριασμού ΑΗΚ, ΑΤΗΚ κλπ).
Ως η εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, οι δικαιούχοι να έχουν την επιλογή
αγοράς ετήσιου δελτίου στάθμευσης με έκπτωση ύψους 10%. Επισημάνθηκε πως με
τον τρόπο αυτό θα διευκολύνεται και η Υπηρεσία που θα εκδίδει και παρακολουθεί τα
δελτία αυτά.
Σε περίπτωση δε που δεν επιδείξουν ενδιαφέρον οι άμεσα ενδιαφερόμενοι ο Κλάδος
να επεκτείνει την προσφορά του για απόκτηση δελτίου στάθμευσης και σε άλλα σημεία
για συμπλήρωση όλων των θέσεων. Επισημάνθηκε πως εάν δεν υπάρξει κανένα
ενδιαφέρον λόγω της τιμής που αποφασίστηκε, το όλο θέμα θα επανέλθει για
συζήτηση και αλλαγή της αρχικής τιμής πώλησης του δελτίου στάθμευσης.
Σε περίπτωση που ληφθούν αιτήσεις πέραν των 10 θέσεων που διατέθηκαν για το
σκοπό αυτό το θέμα να επανέλθει στην Επιτροπή για να εξεταστεί το ενδεχόμενο να
διατεθούν και οι υπόλοιπες πέντε θέσεις που δόθηκαν για τους επισκέπτες.
•
5 θέσεις στάθμευσης για τους επισκέπτες ελεγχόμενες από μηχανή ή
παρκόμετρα με τέλη στάθμευσης 1 ώρα - €1 και 2 ώρες -€2
•
2 δωρεάν θέσεις για τα άτομα με αναπηρία οι οποίες θα μετακινηθούν σε άλλο
σημείο (απέναντι από την είσοδο του χώρου στάθμευσης).
•
Θέση για τη δημιουργία ποδηλατοστασίου για εξυπηρέτηση της περιοχής και
για στάθμευση μοτοσικλετών.
Σε ότι αφορά την εισήγηση για να μεταφερθεί η είσοδος των οχημάτων που ανήκουν
σε εργαζόμενους του BRITISH COUNCIL στην οδό Αριστοτέλους, αυτή απορρίφθηκε
για το λόγω της επικινδυνότητας που παρουσιάζει η μετατροπή του πεζόδρομου της
οδού Αριστοτέλους σε δρόμο διακίνησης οχημάτων.
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Ο αρμόδιος Κλάδος της Τεχνικής Υπηρεσίας θα προχωρήσει στην αφαίρεση της
νησίδας που κατασκευάστηκε στην είσοδο του χώρου στάθμευσης
για την
ασφαλέστερη είσοδο και έξοδο των οχημάτων από και προς το χώρο στάθμευσης
καθώς και τη μηχανή Pay and Display εφόσον αποφασίστηκε να μην τοποθετηθεί
ηλεκτρική μπάρα.
Θέμα 8:Εισήγηση για μονοδρόμηση της οδού Αθηνών στο Καϊμακλί
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι σε Δημοτική Συνέλευση στο Καϊμακλί
κάτοικος παραπονέθηκε πως άλλος κάτοικος της οδού τοποθέτησε κάγκελο εκτός των
καθορισμένων ορίων με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα στη διακίνηση των
οχημάτων.
Μετά από επιτόπια διερεύνηση και μετρήσεις διαφάνηκε ότι το πλάτος του δρόμου
είναι γενικά περιορισμένο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση για μονοδρόμηση της οδού Αθηνών
από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Μακαρίου Γ’ μέχρι τη συμβολή της με την οδό
Αθηνάς με επιτρεπόμενη τη δυτική κατεύθυνση.
Θέμα 9: Επανακαθορισμός τελών στάθμευσης λεωφορείων στον ΔΧΣ
Ποδοκάταρο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε σοβαρά υπόψη:
(α) την πρόσφατη απόφαση για διαφοροποίηση των τελών στάθμευσης και του
ωραρίου χρέωσης και
(β) το γεγονός ότι η στάθμευση λεωφορείων στον ΔΧΣ Ποδοκάταρο (26 θέσεις μεγάλα
λεωφορεία και 10 θέσεις για μικρά λεωφορεία ή 8θέσια ταξί) είναι πολύωρη και ότι
καταλαμβάνονται για κάθε λεωφορείο θέσεις στάθμευσης διπλών και τριπλών
διαστάσεων από τις κανονικές, για αποκλειστική χρήση, που δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από άλλους, ενέκρινε την εισήγηση για τις ακόλουθες αυξήσεις στα
μηνιαία τέλη στάθμευσης των εταιρειών λεωφορείων και όχι τις αυξήσεις που
εισηγήθηκε η Υπηρεσία οι οποίες κρίθηκαν υπερβολικές:
•
•

από €40/μήνα/ ανά όχημα σε €80/μήνα/ανα όχημα για τα λεωφορεία και
από €25/μήνα/ανα όχημα για τα mini bus/ 8θεσια ταξί ,σε €50/μήνα/ ανά
όχημα.

7.

ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (PREPAID) (Φακ. 27-1)

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι έχει προκύψει ανάγκη για διενέργεια
πληρωμών μέσω διαδικτύου τόσο για τις ανάγκες του RISE όσο και για άλλες
ανάγκες του Δήμου γενικότερα. Στο παρελθόν οι συγκεκριμένες πληρωμές
καλύπτονταν με τη χρήση προσωπικών καρτών λειτουργών του Δήμου. Η
κάρτα θα είναι χρεωστική (χωρίς πιστωτικό όριο) και θα γίνεται μεταφορά του
αναγκαίου ποσού πριν τη διενέργεια πληρωμής. Σημειώνεται επίσης ότι ο
κάτοχος της κάρτας θα είναι ο Δημοτικός Ταμίας κ. Νικόλας Ευσταθίου.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν
την έκδοση καρτών από την Τράπεζα και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
1. Ο Δήμος συμφωνεί με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις που διέπουν
τη χρήση χρεωστικών καρτών.
2. Όπως η Τράπεζα εξουσιοδοτηθεί να εκδώσει χρεωστική κάρτα στο Νίκο
Ευσταθίου σύμφωνα με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις και όπως
εξουσιοδοτηθούν και δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται ο Δήμαρχος και οι κ.κ
Κυριάκος Φωτιάδης και Ανδρέας Μούγης να παρουσιαστούν στα γραφεία της
Τράπεζας και να υπογράψουν όλες τις αναγκαίες αιτήσεις και/ή οποιαδήποτε
άλλα έγγραφα σχετικά με την εν λόγω έκδοση κάρτας, εκ μέρους του Δήμου.
3. Όπως εγκριθεί όριο για -------------- σχετικά με την πιο πάνω χρεωστική κάρτα
του Δήμου.
4. Όπως εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται η Τράπεζα να
πληρώνει όλες τις αποδείξεις από την χρήση τέτοιας χρεωστικής κάρτας από
τον Νίκο Ευσταθίου και να χρεώνει τις εν λόγω αποδείξεις στο λογαριασμό του
Δήμου (ανεξαρτήτως του εάν ο λογαριασμός παρουσιάζει πιστωτικό ή
χρεωστικό υπόλοιπο ή δυνατό να μετατραπεί σε χρεωστικό ή παρουσιάσει
υπέρβαση πέραν των εγκεκριμένων ορίων λόγω της χρέωσης αυτής) με το
ποσό/ά τέτοιων αποδείξεων.
5. Όπως η κάρτα Cybank 24 που θα εκδοθεί, να χρησιμοποιείται με τους πιο
κάτω περιορισμούς, αν υπάρχουν: Χωρίς περιορισμούς (Είναι διαθέσιμες όλες
οι υπηρεσίες) / Να μην επιτρέπονται χρεώσεις / Να μην επιτρέπονται πιστώσεις
/ Να επιτρέπονται μόνο οι πιστώσεις.
6. Στις αποφάσεις αυτές η λέξη «Διευθυντής / Διευθυντές» συμπεριλαμβάνει
και αναπληρωτή Διευθυντή / Διευθυντές.
7. Όπως οι αποφάσεις αυτές κοινοποιηθούν προς την Τράπεζα και
παραμείνουν σε ισχύ μέχρις ότου ψηφισθεί τροποποιητική απόφαση από το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, και αντίγραφο αυτής πιστοποιημένο από το
Δήμαρχο κοινοποιηθεί προς την Τράπεζα.
Ονόματα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ

Υπογραφές

Εθνικότητα
ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΓΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

…………………………………
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ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

8.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΒΑΣΕΙ
ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2018 (Φακ. 03-5)
Βάσει του εγκριμένου Προϋπολογισμού για το έτος 2018 και σύμφωνα με τον
Περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και
Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου 70(Ι)/2016, το Δημοτικό
Συμβούλιο ενέκρινε και εξουσιοδότησε την Υπηρεσία να προχωρήσει στη
σύσταση Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης, που θα απαρτίζεται από τον
Διοικητικό Λειτουργό Α’ Μιχάλη Θεοδούλου (ο οποίος εξουσιοδοτείται από τον
Αν. Δημοτικό Γραμματέα), τη Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας Μαρία Πέτσα και
τον Αρμόδιο Λειτουργό του κάθε Τμήματος Αντίστοιχα, για αξιολόγηση των
αιτήσεων.
Για τις θέσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας ορίστηκε η κυρία Ειρήνη Αντωνίου και
για τις θέσεις του Γραφείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων η κυρία Χάρις
Θεοχάρους.
Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων
βάσει του Νόμου 70(Ι)/2016 η οποία θα απαρτίζεται από τον Αν. Δημοτικό
Γραμματέα κ. Νίκο Χατζηνικολάου, Δημοτικό Ταμία κ. Νικόλα Ευσταθίου και
Αρχιτέκτονα / Λειτουργό Πολεοδομίας κυρία Αθηνά Παπαδοπούλου.
Επιπρόσθετα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε η Υπηρεσία να προχωρήσει
στη δημοσίευση άρθρου κατηγοριών θέσεων (Πολιτικού Μηχανικού –
Συγκοινωνιολόγου, Τεχνικού, Λειτουργού Γραφείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων,
Βοηθού Λειτουργού Γραφείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) για τις οποίες έχει
συμπεριληφθεί σχετική πρόνοια στον Προϋπολογισμό του 2018.
Σημειώθηκε ότι η δημοσίευση της προκήρυξης των θέσεων όπως ακόμα και η
δημοσίευση του τελικού καταλόγου κατάταξης των υποψηφίων δεν υπέχει
καμία υποχρέωση του Δήμου να προχωρήσει σε καμία πρόσληψη. Παράλληλα
η Υπηρεσία θα προβεί στις ενέργειες για εξασφάλιση σχετικής έγκρισης από το
Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών.
Ενημερωτικά σημειώθηκε ότι σύμφωνα με τον Περί Προϋπολογισμού του 2018
Νόμος του 2017, επιτρέπεται η πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού με την
προϋπόθεση ότι έχουν περιληφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις στον
Προϋπολογισμό του 2018 και ότι πρόκειται για κάλυψη αναγκών που
προκύπτουν ως αποτέλεσμα υλοποίησης έργου / προγράμματος για το οποίο
εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση στα πλαίσια Συγχρηματοδοτούμενων ή / και
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και η σχετική δαπάνη ανακτάται τουλάχιστο κατά
90%.
Ο εκ των μελών κ. Νεόφυτος Νεοφύτου δήλωσε ότι τηρεί αποχή.
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9.

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φακ. 01-25-0)

Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε το σημείωμα του Δημάρχου,
Προέδρου του Δ.Σ. του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας,
ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2018 (ερ. 151-156 στο Φακ. 01-25-0/49).
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε καλυπτικά την απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας, ημερ. 1η Φεβρουαρίου 2018,
όπως τιμηθούν οι χορηγοί (ιδρύματα, εταιρείες, άτομα) που είτε πρόσφεραν
περιστασιακά είτε προσφέρουν διαχρονικά στο Δήμο Λευκωσίας χορηγία ή / και
υπηρεσίες για δράσεις κοινωνικής προσφοράς του Πολυδύναμου Δημοτικού
Κέντρου Λευκωσίας, και λοιπών δραστηριοτήτων (π.χ. Χριστουγεννιάτικα Πακέτα
Αγάπης, τρόφιμα μέσω του «Αγκαλιάζω» κτλ), ως εξής:
Α)Τιμητικό Μετάλλιο της Λευκωσίας που συνοδεύεται με το Τιμητικό Δίπλωμα της
Λευκωσίας (Honorary Medal of the City of Nicosia together with the Honorary
Diploma)
Εισφορές 50.000 και άνω
Β) Τιμητικό Δίπλωμα της Λευκωσίας (Ηonorary Diploma of the City of Nicosia)
Εισφορές και υπηρεσίες από 10.000 – 49.999 ευρώ
Γ) Τιμητική Πλακέτα
Εισφορές και υπηρεσίες από 1.000 – 9.999 ευρώ
Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2018 κατά τη διάρκεια
δείπνου που θα προσφερθεί από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας,
στο Royal Hall στη Λευκωσία (ώρα έναρξης τελετής 19.30, ώρα προσέλευσης
κοινού 19.15).
Ο κατάλογος των κύριων χορηγών που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Πολυδύναμου
φαίνεται
στα
ερ.
151-154
στο
Φακ.
01-25-0/49.
Συμπεριλαμβάνονται χορηγοί που είτε προσφέρουν διαχρονικά είτε πρόσφεραν
περιστασιακά από το 2010, χρηματικό ποσό ή υπηρεσίες άνω των 1.000 ευρώ.
Σημειώθηκε ότι αποφασίστηκε να μην τιμηθούν οι αιρετοί που αναφέρονται στον
κατάλογο κατά την εν λόγω διοργάνωση αλλά να προσκληθούν.
Περαιτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε καλυπτικά την απόφαση του Δ.Σ. του
Πολυδύναμου να απονεμηθεί τιμητικό μετάλλιο και δίπλωμα στο «Σωματείο
Ελληνίδων Κυριών» για τη σπουδαία συνεισφορά του για τη λειτουργία του
πρωτοποριακού «Σπιτιού του Παιδιού» παραχωρώντας το οίκημα καθώς και
σημαντικό χρηματικό ποσό για τη λειτουργία του. Η απονομή προτείνεται να
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης της τελετής ονομασίας των
αιθουσών του Πολυδύναμου, εις μνήμη Όλγας Δημητριάδου και Λύας Τσεριώτου,
η οποία διετέλεσε και πρόεδρος του Σωματείου, στις 16 Μαϊου 2018, ώρα 19.00
στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας.

18

Ο εκ των μελών κ. Κυριάκος Τσιμίλλης δήλωσε ότι τηρεί αποχή.

10.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
«ΣΤΟΑ» ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RISE, TO ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΣΚΟΠΟ (Φακ.
10-9-3-32)
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Οι εργασίες της συνεδρίας έληξαν στις 8.00 μ.μ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ
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