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14 Οκηωβρίοσ, 2011.
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Θέμα 1ομ: Κοιμωμικό Παμηοπωλείο ηοσ Δήμοσ Λεμεζού
Η Πνόεδνμξ ηεξ Επηηνμπήξ εκεμένςζε ηα Μέιε όηη μιμθιενώζεθακ μη ενγαζίεξ γηα
ηε ιεηημονγία ημο θμηκςκηθμύ πακημπςιείμο ζημκ πνώεκ παηδηθό ζηαζμό Αγίμο
Ιςάκκε, έπεη ημπμζεηεζεί μ ελμπιηζμόξ θαη όηη ζα πνέπεη κα λεθηκήζμομε κα
δεπόμαζηε αηηήζεηξ.
Τηξ αηηήζεηξ ζα δέπεηαη ε Κμηκςκηθή Λεηημονγόξ ημο πνμγνάμμαημξ «Κμηκςκηθή
Ενγαζία ζημ Δνόμμ» ζε θαζμνηζμέκεξ μένεξ θαη ώνεξ, ζα ηηξ αλημιμγεί βάζε ηςκ
θνηηενίςκ πμο εγθνίζεθακ θαη ακ εθ πνώηεξ όρεςξ θαίκεηαη όηη πιενμύκηαη ηα
θνηηήνηα ηόηε ζα ανπίδεη αμέζςξ ε βμήζεηα. Σηε ζοκέπεηα ε Κμηκςκηθή Λεηημονγόξ
ζα πνμβαίκεη ζε έιεγπμ ηςκ ζημηπείςκ πμο ζα ακαγνάθμκηαη ζηηξ αηηήζεηξ ζε
ζοκενγαζία με ημοξ Λεηημονγμύξ ημο Γναθείμο Εοεμενίαξ, ηεκ Ιενά Μεηνόπμιε
Λεμεζμύ ε μπμία πνμζθένεη ζοζζίηημ θαη με μπμημκδήπμηε άιιμ ανμόδημ πνεηάδεηαη

θαη ζα οπμβάιιεη πνμξ ηεκ Επηηνμπή ζπεηηθή εηζήγεζε γηα έγθνηζε ή απόννηρε. Η
Επηηνμπή ζα οπμβάιιεη ζημ Δεμμηηθό Σομβμύιημ ηεκ εηζήγεζε ημ μπμίμ ζα ιαμβάκεη
ηεκ ηειηθή απόθαζε. Νμείηαη όηη ζα δηαθόπηεηαη αμέζςξ ε βμήζεηα ζε όζμοξ
απμννηθζεί ε αίηεζή ημοξ από ημ Δεμμηηθό Σομβμύιημ.
Τμκίζηεθε όηη ζηηξ αηηήζεηξ πμο ζα ζομπιενώκμκηαη από ημοξ εκδηαθενόμεκμοξ ζα
πενηιαμβάκεηαη θαη ζογθαηάζεζή ημοξ γηα ημκ έιεγπμ ηςκ ζημηπείςκ ημοξ θαη
θμηκμπμίεζε ηςκ πνμζςπηθώκ ημοξ δεδμμέκςκ ζηεκ Κμηκςκηθή Λεηημονγό ημο Δήμμο
Λεμεζμύ, ζημκ Δήμανπμ θαη ζηα Μέιε ημο Δεμμηηθμύ Σομβμοιίμο.
Η θ. Φιώνα Μμύζηνα εκεμένςζε ημοξ πανόκηεξ όηη εκεμένςζε πνμθαηανθηηθά ημοξ
ζοκαδέιθμοξ ηεξ γηα ημ ζέμα ηεξ ιεηημονγίαξ ημο θμηκςκηθμύ πακημπςιείμο θαη
ζπεηηθή εκεμένςζε ζα θάκεη θαη ζηεκ δηεοζύκηνηα ηεκ πνμζεπή βδμμάδα
πνμθεημέκμο κα επηηεοπζεί ε ζοκενγαζία. Ελέθναζε ηεκ επηθύιαλή ηεξ γηα ηηξ
πνόκμηεξ ηεξ Νμμμζεζίαξ γηα ηεκ πνμζηαζία ηςκ πνμζςπηθώκ δεδμμέκςκ θαη
ζογθεθνημέκα ακέθενε όηη έζης θαη ακ οπάνπεη ε ζογθαηάζεζε εκδεπμμέκςξ μ
Νόμμξ κα μεκ επηηνέπεη ηεκ θμηκμπμίεζε πνμζςπηθώκ δεδμμέκςκ. Θα ημ ελεηάζμοκ
όμςξ θαη ζα μαξ εκεμενώζμοκ ημ ζοκημμόηενμ. Σηεκ πενίπηςζε πμο επηηνέπεηαη ε
θμηκμπμίεζε ηςκ πνμζςπηθώκ δεδμμέκςκ, αοηή θαη γεκηθόηενα μ έιεγπμξ ζα γίκεηαη
ηειεθςκηθώξ.
Τμκίζηεθε όηη ηα άημμα πμο ζα ηύπμοκ έγθνηζεξ ζα έπμοκ δηθαίςμα γηα πνμμήζεηα
πνμσόκηςκ γηα πενίμδμ μέπνη 6 μεκώκ.
Σπεηηθά με ημοξ πμνεγμύξ, μέπνη ζηηγμήξ είκαη μη οπεναγμνά E&S, ηα μαθανόκηα
Θνίαμβμξ, ε ΚΕΑΝ, ηα Lays θαη ακαμέκμομε θαη από άιιμοξ απάκηεζε. Τα νάθηα ζηα
μπμία ζα ημπμζεημύκηαη ηα πνμσόκηα πνμζθένζεθακ δςνεάκ από ημκ θ. Φηιόθοπνμ
Ακδνέμο. Επηπιέμκ, ημ Σςμαηείμ Δνμμέςκ Πενηθιήξ Δεμεηνίμο πνμζθένζεθε κα
δημνγακώζεη δηαδνμμή ζηε Λεμεζμύ γηα κα μαδέρεη πνμσόκηα θαη δήιςζε εκδηαθένμκ
θαη ημ Λακίηεημ κα ζομμεηέπεη ζημ πνόγναμμα με ηεκ παναπώνεζε πνμσόκηςκ πμο ζα
μαδεύμοκ μη μαζεηέξ θαη με βμήζεηα πμο ζα πνμζθένμοκ ζηεκ ηαληκόμεζε ηςκ
πνμσόκηςκ θαη ζηεκ εημημαζία ηςκ παθέηςκ. Επίζεξ έπμοκ δειώζεη ζομμεημπή
πενίπμο 60 εζειμκηέξ πμο ζα βμεζήζμοκ ζηε ιεηημονγία ημο θμηκςκηθμύ
πακημπςιείμο.
Θέμα 2ομ: Πρόγραμμα Ελεύθερα τέρια
Η Πνόεδνμξ ηεξ Επηηνμπήξ εκεμένςζε ημοξ πανόκηεξ όηη ημ πημ πάκς πνόγναμμα
ζα λεθηκήζεη ζε κέα βάζε θαη ζα είκαη ακαβαζμηζμέκμ. Τμ πνόγναμμα ζα
ιεηημονγήζεη ζε άιιε αίζμοζα ημο πνώεκ παηδηθμύ ζηαζμμύ Αγίμο Ιςάκκε, ε μπμία
έπεη μπμγηαηηζηεί θαη θαζανηζηεί. Έπμοκ παναγγειζεί νμιά γηα ηα πανάζονα από ηεκ
εηαηνεία Εκ Οίθς Δεμημονγίεξ, έπηπια από ηεκ εηαηνεία NOVE θαη θανέθιεξ από ηεκ
Λασθή Επηπιαγμνά. Όια αοηά ζα πνμζθενζμύκ δςνεάκ από ηηξ εκ ιόγς εηαηνείεξ.
Επηπιέμκ, ακαμέκμομε απάκηεζε από ημ Σοκενγαηηθό Ταμηεοηήνημ Λεμεζμύ γηα ηεκ
δςνεάκ παναπώνεζε ειεθηνμκηθώκ οπμιμγηζηώκ θαη από ηεκ CYTANET γηα δςνεάκ

ζύκδεζε ζημ δηαδίθηομ. Επηπιέμκ, μ θ. Γηώνγμξ Χαηδεγεςνγίμο έπεη πνμζθένεη ημ
πμζό ηςκ €1000 γηα ηα ιεηημονγηθά έλμδα ηα μπμία ακένπμκηαη ζημ ζοκμιηθό πμζό
ηςκ €3000 μεκηαίςξ. Επηπιέμκ, ε Πνόεδνμξ ηεξ Επηηνμπήξ επηθμηκώκεζε με ηεκ θα
Ακκίηα Γηακκαθμύ, δαζθάια πμνμύ θαη μέιμξ ημο Λαμγναθηθμύ Ομίιμο Λεμεζμύ, ε
μπμία πνμζθένζεθε κα παναπςνεί ζηα παηδηά δςνεάκ μαζήμαηα πμνμύ, θάζε Τνίηε
θαη Πέμπηε από ηηξ 4 – 5 μ.μ.
Τμ πνόγναμμα πνμζθένεη ογηή απαζπόιεζε ζε έθεβμοξ θαηά ηηξ απμγεομαηηκέξ ώνεξ
αμέζςξ μεηά ημ Σπμιείμ θαη ζα πενηιαμβάκεη θαγεηό, μειέηε ηςκ μαζεμάηςκ ημοξ
θαη θάπμηεξ δναζηενηόηεηεξ όπςξ πμνό, ηέπκε, θαηαζθεοέξ, μμοζηθή θ.α.
Θέμα 3ομ
Κοιμωμική εργαζία ζηο δρόμο
Η Πνόεδνμξ ηεξ Επηηνμπήξ εκεμένςζε ημοξ πανόκηεξ όηη ηα απμηειέζμαηα από ημ
πημ πάκς πνόγναμμα είκαη ανθεηά ηθακμπμηεηηθά.
Εκεμένςζε επίζεξ ημοξ πανόκηεξ όηη ηα ζεμηκάνηα γηα έκηαλε εζειμκηώκ ζημ πημ
πάκς πνόγναμμα έπμοκ ήδε ανπίζεη θαη όηη ηα έλμδα ζα θαιοθζμύκ ηειηθά από ημκ
Δήμμ Λεμεζμύ. Δήιςζακ ζομμεημπή πενίπμο 35 άημμα θαη δεκ οπήνπε πενηζώνημ
γηα άιιμοξ.
Θέμα 4ομ:Πρόγραμμα Εσρώπη για ηοσς πολίηες
Η Πνόεδνμξ ηεξ Επηηνμπήξ ακέθενε όηη ημ πημ πάκς πνόγναμμα μιμθιενώζεθε θαη
δηαθάκεθε όηη έμεηκακ όιμη μη ζομμεηέπμκηεξ εοπανηζηεμέκμη από ηεκ μνγάκςζε θαη
ηε θηιμλεκία ζηε Λεμεζό γηα ηεκ ηειηθή θάζε. Ακαμέκεηαη κα μιμθιενςζεί ε
ηζημζειίδα θαη κα εθδμζεί έκα βηβιηανάθη ακαθμνηθά με ημ πνόγναμμα.
Διάθορα:
Ειζήγηζη για δωρεάμ διδαζκαλία πιάμοσ ζε παιδιά
Η Πνόεδνμξ ηεξ Επηηνμπήξ εκεμένςζε ηα Μέιε όηη επηθμηκώκεζε μαδί ηεξ ε θα
Μαίνε Καιιηζηνάημοξ, θαζεγήηνηα πηάκμο θαη ηεξ ακέθενε όηη επηζομεί κα δηδάζθεη
δςνεάκ θαηά ηηξ απμγεομαηηκέξ ώνεξ μαζήμαηα πηάκμο ζε άπμνα παηδηά ζε θάπμημ
πώνμ πμο ζα ηεξ οπμδείλμομε.
Η Πνόεδνμξ

Εύε Τζμιάθε

