Ππακηικά ηηρ 48ηρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η
οποία έγινε ηην Τεηάπηη 24 Αςγούζηος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο.
Παπόνηερ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Σζνιάθε Δχε
Καξεθιάο Αλδξέαο
ηνχππαο άββαο
Αλδξέαο Λαφο
Πάηεξ Ιζαάθ
ηαχξνο Οιχκπηνο
Παπαδφπνπινο Υξίζηνο
Μνχζηξα Φιψξα

Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο

Απόνηερ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κφκπνο Αδάκνο
Καινγεξφπνπινο Μηράιεο
Νίθνο χθαο
Παπαησάλλνπ Πέξζα
Γησξγαιιέηνο Λφιινο
ηίγγαο Νεφθπηνο

Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο

Παπακαθήμενοι:
Υξηζηίλα Σδηακπαξηά

Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Κνηλσληθή Δξγαζία
ζηνλ Γξφκν»

Η Πξφεδξνο θαισζφξηζε ηνλ θ. Αλδξέα Λαφ ζηελ Δπηηξνπή, ζαλ λέν Μέινο, κεηά ηελ
εθινγή ηνπ ζαλ Γεκνηηθφο χκβνπινο Λεκεζνχ ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ θνπ Άληξνπ
Καπθαιηά ν νπνίνο εμειέγε Βνπιεπηήο.
Θέμα 1ον:
Τελική Φάζη ηος Ππογπάμμαηορ «Εςπώπη για ηοςρ Πολίηερ»
Η Πξφεδξνο αλέθεξε φηη ελψ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε αλαθέξεηαη φηη ζα παξεπξεζνχλ νη
εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα εληνχηνηο επεηδή νη
πεξηζζφηεξνη θσιχνληαλ απηφ δελ θαηέζηε δπλαηφλ.
Έηζη εηζεγήζεθε φπσο ηνπο θαιέζεη ζε κηα ζπλάληεζε ηελ εξρφκελε Σεηάξηε θαη λα
θαιεζηνχλ θαη ηα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ
ζπλεδξίνπ.
Σα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο εμνπζηνδφηεζαλ νκφθσλα ηελ Πξφεδξν λα ζπλαληεζεί κε ηνπο
εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ. Η Πξφεδξνο αλέθεξε φηη ζα ελεκεξψζεη φια ηα Μέιε γηα ηε
ζπλάληεζε θαη λα παξεπξεζνχλ φζνη κπνξνχλ ρσξίο λα ζεσξείηαη θαλνληθή ζπλεδξίαζε
ηεο Δπηηξνπήο.
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ρεηηθά κε ην πξφγξακκα ε Πξφεδξνο αλέθεξε φηη ε ηειηθή θάζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηε Λεκεζφ απφ ηηο 19 κέρξη θαη ηηο 22 επηεκβξίνπ 2011.
Αλέθεξε επίζεο φηη δεηήζεθαλ πξνζθνξέο απφ μελνδνρεία ηα νπνία βξίζθνληαη εληφο ηνπ
Γήκνπ Λεκεζνχ θαη ε πην ζπκθέξνπζα ηηκή ηφζν γηα ηε δηακνλή ησλ αληηπξνζσπεηψλ
ησλ άιισλ Γήκσλ, φζν θαη γηα ηελ παξαρψξεζε αίζνπζαο γηα πξαγκαηνπνίεζε ηνπ
ζπλεδξίνπ είλαη απηή ηνπ μελνδνρείνπ Κνχξην, ην νπνίν ήδε θξαηήζεθε.
ρεηηθά κε ην πξφγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ ε Πξφεδξνο εηζεγήζεθε φπσο πεξηιακβάλεη
ραηξεηηζκνχο απφ ηνλ Γήκαξρν, ηελ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
απφ ηελ νπνία αλακέλνπκε απάληεζε, ηελ ίδηα, παξνπζηάζεηο απφ εθπξνζψπνπο φισλ
ησλ ζπκκεηερφλησλ Γήκσλ, παξνπζίαζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληηπξνζσπεία ηνπ Γήκνπ Λεκεζνχ, παξνπζίαζε ηεο ηζηνζειίδαο
θαη ηνπ εληχπνπ πνπ εηνηκάδνληαη ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα θαζψο θαη ησλ ηειηθψλ
πνξηζκάησλ.
Δπηπιένλ, ε Πξφεδξνο εηζεγήζεθε φπσο ζην πξφγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ πεξηιεθζεί θαη ε
εθδήισζε πνπ ζα γηλφηαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Β’ Σερληθή ρνιή «Γξεγφξεο Απμεληίνπ»
ε νπνία είρε απνθαζηζηεί ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε λα γίλεη ηνλ Ννέκβξην, επεηδή
ην ζέκα ηεο ζπλάδεη πιήξσο κε ην ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ.
Σα Μέιε ελέθξηλαλ νκφθσλα ηηο εηζεγήζεηο ηεο Πξνέδξνπ.
Ο θ. άββαο ηνχππαο εηζεγήζεθε φπσο ζην ζπλέδξην θαιεζηεί θαη ην Κνηλνηηθφ
πκβνχιην Ύςσλα εθφζνλ πξφθεηηαη λα κεηεμειηρζεί ζε Γήκν, εηζήγεζε κε ηελ νπνία
ζπκθψλεζαλ φια ηα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο.
Δπηπιένλ, ν θ. ηνχππαο εηζεγήζεθε φπσο θαιεζηεί θαη αληηπξνζσπεία απφ ηνλ Γήκν
Ρνδίσλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπκε ηηο ζρέζεηο καο θαη λα μεθηλήζνπκε κηα θαιχηεξε θαη
απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηεο αδειθνπνίεζήο καο καδί ηνπο.
Σα ππφινηπα Μέιε εμέθξαζαλ ηελ επηθχιαμή ηνπο ζε απηήλ ηελ εηζήγεζε γηα θαζαξά
νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη έηζη ην ζέκα παξαπέκπεηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα
ζπδήηεζε θαη ιήςε ηειηθήο απφθαζήο.
Θέμα 2ον:
Εξελίξειρ για ηο Κοινωνικό Πανηοπωλείο:
Η Πξφεδξνο ελεκέξσζε ηα Μέιε φηη νη εξγαζίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ
Παληνπσιείνπ πξνρσξνχλ κε γνξγνχο ξπζκνχο ψζηε απηφ λα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ηα ηέιε
επηεκβξίνπ.
Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηφζν ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν φζν θαη ηα πξνγξάκκαηα
«Διεχζεξα Υέξηα» θαη «Κνηλσληθή Δξγαζία ζηνλ Γξφκν» ηα νπνία ζα ζηεγαζηνχλ ζηηο
αίζνπζεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξηζηεξή πηέξπγα ηνπ θηηξίνπ.
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πγθεθξηκέλα, μεθίλεζε ην βάςηκν φισλ ησλ αηζνπζψλ, ν θαζαξηζκφο ηνπο, νη δηαδηθαζίεο
ηνπνζέηεζεο θιηκαηηζηηθψλ, επίπισλ, ξαθηψλ θαη ξνιψλ ζηα πνξηνπαξάζπξα.
Δπηπιένλ, μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο αλάπιαζεο νιφθιεξνπ ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ
θηηξίνπ.
Γηα φιεο απηέο ηηο εξγαζίεο ζα ζπλεηζθέξνπλ αθηινθεξδψο ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη
πξντφληα νη εηαηξείεο An. Christou Properties θαη Θενθηιίδε κε ηηο νπνίεο ν Γήκνο
δηαηεξεί ζπκβφιαηα, νη εηαηξείεο ηνπ θνπ Φηιφθππξνπ Αλδξένπ θαη ην θαηάζηεκα Δλ Οίθσ
Γεκηνπξγίεο ηνπ θνπ Υξίζηνπ Κσλζηαληίλνπ.
Μεγάιε βνήζεηα πξνζθέξνπλ θαη νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Λεκεζνχ.
Δλεκέξσζε επίζεο ηα Μέιε φηη πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε ζπλάληεζε κε ηνπο εζεινληέο νη
νπνίνη ζα βνεζνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ. ηε ζπλάληεζε
πξνήδξεπζε ν Γήκαξρνο. Δίραλ παξεπξεζεί πεξίπνπ 45 εζεινληέο νη νπνίνη φρη κφλν
εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία ηνπο λα βνεζήζνπλ αιιά εηζεγήζεθαλ θαη πνιινχο ηξφπνπο
εμαζθάιηζεο πξντφλησλ.
Όια ηα Μέιε ηθαλνπνηήζεθαλ απφ ηελ ελεκέξσζε. Ο θ. Καξεθιάο εμέθξαζε ηελ επηζπκία
λα βνεζήζεη έκπξαθηα θαη αθνινχζεζαλ θαη ηα ππφινηπα Μέιε.
Θέμα 3ον:
Διοπγάνωζη θιλανθπωπικού ποδοζθαιπικού αγώνα μεηαξύ Δήμος Λεμεζού και
ξενοδοσείος Atlantica Oasis για ηο Σύνδεζμο «Κάνε μια Εςσή».
Η Πξφεδξνο αλέθεξε φηη ε πξσηνβνπιία γηα ηε δηνξγάλσζε απηνχ ηνπ αγψλα αλήθεη ζηνλ
θ. Μαξίλν Δξκνγέλνπο, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Λεκεζνχ, ν νπνίνο δπζηπρψο έραζε ηελ
θφξε ηνπ πξηλ απφ 10 ρξφληα απφ ζνβαξή αηκαηνινγηθή αζζέλεηα θαη έλησζε ηελ αλάγθε
λα δηνξγαλσζεί θάηη πξνθεηκέλνπ λα καδεπηνχλ ρξήκαηα γηα ηνλ χλδεζκφ «Κάλε κηα
Δπρή», ν νπνίνο βνεζά θπξίσο παηδηά κε θαθνήζεηεο.
Ο αγψλαο πξνγξακκαηίζηεθε λα γίλεη ζηηο 4 Οθησβξίνπ 2011 ζηηο 4:00κ.κ. ζηα γήπεδα
ηνπ Φνηηίδεηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ ΓΟ θαη φια ηα έμνδα ζα ηα αλαιάβεη ην μελνδνρείν
Atlantica Oasis κε πξσηνβνπιία ηνπ Γηεπζπληή ηνπ μελνδνρείνπ θνπ Νίθνπ Γεκεηξίνπ.
Απφ ην Γήκν Λεκεζνχ ρξεηάδεηαη ζηήξημε, λα αγνξάζνπκε ν θαζέλα απφ εκάο θάπνηα
απφ ηα δειηία εηζθνξάο πνπ ζα εθδνζνχλ θαη λα παξαζηνχκε.
Σα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο ζπγράξεθαλ ηνλ θ. Μαξίλν Δξκνγέλνπο γηα ηελ πξσηνβνπιία ηνπ
θαη ζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ εηζήγεζε.
Θέμα 4ον:
Σσεδιαζμόρ ένηαξηρ εθελονηών ζηο ππόγπαμμα Κοινωνική επγαζία ζηο δπόμο.
Απηφ ην ζέκα απφ παξαδξνκή δελ πεξηιήθζεθε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε πνπ εζηάιε ζηα
Μέιε, φκσο φια ηα Μέιε ελεκεξψζεθαλ κε γξαπηφ κήλπκα ζην θηλεηφ απφ ηελ Πξφεδξν.
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Η θνηλσληθή ιεηηνπξγφο ηνπ πξνγξάκκαηνο θπξία Υξηζηίλα Σδηακπαξηά ππελζχκηζε ηα
Μέιε ζρεηηθά κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα ηελ έληαμε εζεινληψλ ζην πξφγξακκα
«Κνηλσληθή Δξγαζία ζηνλ Γξφκν». Αλέθεξε φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζεί κηα
νκάδα απφ άηνκα ηα νπνία ζα είλαη θαηαξηηζκέλα επί ηνπ ζέκαηνο γηαηί έηζη ζα είλαη
απνδνηηθφηεξν ην πξφγξακκα θαη ζα κπνξεί λα βνεζήζεη πεξηζζφηεξα άηνκα.
Αλέθεξε φηη πξνο απηφλ ηνλ ζθνπφ ζα δηνξγαλσζνχλ ζεκηλάξηα απφ θαζεγεηέο ησλ
Παλεπηζηεκίσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηνλ θιάδν ηεο Κνηλσληθή Δξγαζίαο θαη ζα ζηνηρίζνπλ
€30,00 ζηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ ζεκηλαξίσλ αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ €800,00 πεξίπνπ.
ηε ζπλέρεηα αλαθέξζεθε ζηε δνκή ησλ ζεκηλαξίσλ θαη ζην ζρεηηθφ έληππν ην νπνίν
επηζπλάπηεηαη ζαλ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α». Η ζρεηηθή πξφζθιεζε επηζπλάπηεηαη ζαλ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β».
Ο θ. ηαχξνο Οιχκπηνο εμέθξαζε ηελ δηαθσλία ηνπ ζηελ ρξέσζε φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηα
ζεκηλάξην επεηδή φπσο αλέθεξε δελ είλαη ζσζηφ λα ρξεψλνπκε θάπνηνλ ν νπνίνο
επηζπκεί λα πξνζθέξεη εζεινληηθή εξγαζία.
Η θα Σδηακπαξηά δηεπθξίληζε φηη ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκηλάξηα ζα κπνξνχλ λα ηα
παξαθνινπζήζνπλ φζνη ελδηαθέξνληαη ρσξίο θαηά αλάγθε λα κπνπλ ζην πξφγξακκα ηεο
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ζηνλ Γξφκν θαη ζα πάξνπλ πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο ην
νπνίν ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη γηα δηθνχο ηνπο ζθνπνχο.
Ο θ. Καξεθιάο ζπκθψλεζε φηη φπσο ην δηεπθξηλίδεη ε θα Σδηακπαξηά, ην θφζηνο ησλ
ζεκηλαξίσλ ζα πξέπεη λα ην επηβαξπλζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο.
Σα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο εηζεγνχληαη φπσο γίλεη πξνζπάζεηα γηα λα θαιπθζεί ην θφζηνο
ησλ ζεκηλαξίσλ απφ ηνλ Γήκν Λεκεζνχ ή λα εμεπξεζνχλ ρνξεγνί, δηαθνξεηηθά λα ην
επσκηζηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο.
Η Πξφεδξνο αλέιαβε λα κηιήζεη κε ηε Γεκνηηθφ Γξακκαηέα πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί
θνλδχιη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Λεκεζνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ
δηνξγάλσζεο ησλ ζεκηλαξίσλ θαη ε θα Σδηακπαξηά αλέιαβε λα κηιήζεη κε ηελ Αξρή
Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ γηα λα δεη αλ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ απηφ ην θνλδχιη.
Διάθοπα:
Η Πξφεδξνο ππελζχκηζε ηα Μέιε φηη ζηελ επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ινχιην
ζηελ θαηαζθήλσζε ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο Λεκεζνχ ζηνλ ατηηά, είρε ζπδεηεζεί ε
θαιχηεξε θαη ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Λεκεζνχ θαη ηεο Ιεξάο
Μεηξνπφιεσο Λεκεζνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ.
Έηζη εηζεγήζεθε φπσο πξαγκαηνπνηεζεί ζπλάληεζε γηα ηελ εμεχξεζε ηξφπσλ
ζπλεξγαζίαο.
Όια ηα Μέιε ζπκθψλεζαλ λα γίλεη ζπλάληεζε κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο
Πξφλνηαο θαη ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο Λεκεζνχ θαη ν Πάηεξ Ιζαάθ αλέιαβε λα κηιήζεη κε
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ηνλ Παληεξψηαην Μεηξνπνιίηε Λεκεζνχ πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε εκεξνκελία ηεο
ζπλάληεζεο.
Η Ππόεδπορ

Εύη Τσολάκη
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