Αρ. Φακ. 4.0.0
Πρακτικά συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου Δερύνειας που
έγινε στα Γραφεία του Δήμου την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017
και ώρα 13:30 – 17:15 με κωδικό αριθμό ΔΣΔ 16/2017
Παρόντες
Άντρος Γ. Καραγιάννης
Ανδρέας Ζαχαρία
Ανδρέας Γρηγορίου
Αντρέας Παναγιώτου
Αννίτα Λίλη Γεωργίου
Λούκας Πολυκάρπου
Νίκος Μιχαήλ
Νίκος Χαραλάμπους
Χρίστος Ττόφιας

Δήμαρχος
Αντιδήμαρχος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος

Παρακαθήμενοι
Λέανδρος Θεοχάρους
Γαβριέλα Γαβριήλ Πολυκάρπου
Μαρία Χατζηαντώνη

Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος
(παρακάθισε κατά τη συζήτηση του
θέματος με αρ. 5)
Αν. Δημοτική Γραμματέας, Δημοτική
Μηχανικός, Πρακτικογράφος
Λογιστική Λειτουργός (παρακάθισε
κατά τη συζήτηση των θεμάτων με
αρ. 1-10)

1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΕΣ -ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΪΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
(Αρ. Φακ. 36.39.0 Κ25)
Εξετάστηκε 1 αίτηση.
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΕΣ (Αρ. Φακ. 11.0.1)
Εγκρίθηκαν 3 χορηγίες.
3. ΕΚΔΗΛΩΣΗ BE ACTIVE (Αρ. Φακ. 36.42.0 & 36.50.0)
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Νίκος Χαραλάμπους εισηγήθηκε όπως
στα Σύνολα που συμμετείχαν αφιλοκερδώς στην εκδήλωση, αποδοθούν
ευχαριστίες και γίνει αξιολόγηση της εκδήλωσης. Τα έξοδα της εκδήλωσης
έχουν ανέλθει στα €1050 περίπου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως όλα
τα Σύνολα κληθούν να αντιπροσωπευθούν με δύο άτομα το κάθε ένα και
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4. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Αρ. Φακ. 11.25.174)
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη ότι ανοίχθηκε το Κιβώτιο
Προσφορών του Δήμου και λήφθηκαν 6 προσφορές από ενδιαφερόμενους,
όπως φαίνονται στο Παράρτημα Ι.
5. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
Ο Δήμαρχος καλωσόρισε στη συνεδρία τον Νομικό Σύμβουλο του
Δήμου κο Λέανδρο Θεοχάρους.
Ο κος Θεοχάρους αναφέρθηκε στα πιο κάτω θέματα:
5.1 Αίτημα Εταιρείας MMK PLANET (Αρ. Φακ. 31.5.0)
Το Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορούσε να παραχωρήσει άδεια
λειτουργίας στην πιο πάνω Εταιρεία με την υποβολή όρων.
5.2 Επέμβαση σε χώρο στάθμευσης σε πολυκατοικία στην οδό Γ.
Παπανικολάου 2 Αρ. Φακ. Β25/2002
Θα σταλεί επιστολή από τον ίδιο στον κο Α. Π., για άρση των
παρανομιών, καθώς και για την μετακίνηση εμπορευματοκιβωτίου που έχει
τοποθετημένο στην Λεωφόρο Αμμοχώστου.
5.3 Αίτημα για θέση στο Βιβλίο Ρεκόρ Guinness (Αρ. Φακ.
36.26.23)
Ο Νομικός Σύμβουλος ενημέρωσε το Σώμα ότι, μετά από έρευνα που
έκανε, αιτήσεις για καταχώρηση στο Βιβλίο Ρεκόρ Guinness γίνονται μόνον
ηλεκτρονικά.
5.4 Θέση Δημοτικού Γραμματέα (Αρ. Φακ. 5.0.0)
Ο Νομικός Σύμβουλος ενημέρωσε το Σώμα για την έρευνα που έκανε
σε σχέση με το πιο πάνω θέμα και ανέφερε ότι θα πρέπει να δημοσιευτεί
στην Επίσημη Εφημερίδα το Σχέδιο Υπηρεσίας και η προκήρυξη της θέσης
άμεσα και το Δημοτικό Συμβούλιο ακολούθως, θα πρέπει να αποφασίσει
τον τρόπο της πρόσληψης.
Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον Νομικό Σύμβουλο για την παρουσία
και τις εισηγήσεις του και ο τελευταίος αποχώρησε από τη συνεδρία.
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6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (Αρ. Φακ. 5.0.0 )
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα της προκήρυξης της
θέσης του Δημοτικού Γραμματέα και αποφάσισε όπως η θέση προκηρυχτεί
στις 9 Οκτωβρίου 2017 με ημερομηνία λήξης στις 31 Οκτωβρίου 2017 και
ώρα 15:00.
7. ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (Αρ. Φακ. 4.11.0& 5.5.33)
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα της καθαριότητας του
Κέντρου και αποφάσισε όπως την αναθέσει στην κα Παυλίνα Μιχαήλ, εκτός
του χώρου της κουζίνας και της τραπεζαρίας (Δευτέρα-ΤετάρτηΠαρασκευή), 3 ώρες ημερήσια συμπεριλαμβανομένου και του Λαϊκού
Παζαριού. Το θέμα της απασχόλησης της κας Μιχαήλ να συζητηθεί ξανά
κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού για το 2018.
Όσον αφορά το θέμα της μεταφοράς των συνταξιούχων στο Κέντρο,
το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνει ξεκάθαρο στους
συνταξιούχους, ότι θα πρέπει να το αναλάβουν οι ίδιοι.
8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ (Αρ. Φακ. 12.0.0 )
Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι έχει επισυναφθεί κατάλογος – πρόταση
προς το Σώμα για την επιβολή φορολογιών για το 2017. Ο Δήμαρχος
εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Επιτροπή του προηγούμενου
Δημοτικού Συμβουλίου, που ασχολήθηκε σε λεπτομέρεια με το θέμα,
καθώς και στη Λογιστική Λειτουργό του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε την πρόταση και την ενέκρινε με
μερικές τροποποιήσεις. Η τελική πρόταση φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ,
καθώς επίσης και το ενημερωτικό έντυπο για παραχώρηση εκπτώσεων για
το τέλος αποκομιδής σκυβάλων για οικιστικά υποστατικά, αφού
προσκομιστούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, το οποίο επισυνάπτεται ως
Παράρτημα ΙΙΙ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης όπως, οι εντάσεις για τις
φορολογίες λήγουν στις 30 Νοεμβρίου 2017 και εξουσιοδοτήσει την
Υπηρεσία του Δήμου, όπως και πέρσι, να παρέχει τη δυνατότητα ευκολιών
πληρωμής σε δόσεις, όταν το ζητούν οι φορολογούμενοι.
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9. BIOTEXNIKH ΠΕΡΙΟΧΗ (Αρ. Φακ. 16.6.0)
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Δημοτικού
Σύμβουλου κου Νίκου Μιχαήλ, συζήτησε το θέμα του ύψους του ενοικίου
των βιοτεχνικών οικοπέδων, γιατί μέχρι σήμερα δεν διαφαίνεται ιδιαίτερο
ενδιαφέρον από βιοτέχνες για αξιοποίησή τους.
Αποφασίστηκε όπως ανατεθεί στην Υπηρεσία του Δήμου η ετοιμασία
πρότασης για μείωση των ενοικίων που να περιλαμβάνει και περίοδο
χάριτος, ώστε να γίνουν πιο ελκυστικά προς ενοικίαση από βιοτέχνες.
Αποφασίστηκε επίσης όπως καταβληθεί προσπάθεια προς το Γραφείο
Γιώργος Καράς και Συνεργάτες για να παραδοθεί η μακέτα, που εδώ και
καιρό έχει παραγγελθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
10. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (Αρ. Φακ. 36.0.0)
10.1 Εορτασμός Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου (Αρ. Φακ.
36.4.0)
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις μέχρι σήμερα
ενέργειες του για την πιο πάνω εκδήλωση. Εκπρόσωπος του Κράτους θα
είναι ο Έπαρχος Αμμοχώστου και ομιλητής ο τέως Διευθυντής του
Γυμνασίου «Ειρήνης και Ελευθερίας» κος Σπύρος Φωτίου. Έχει οριστεί
σύσκεψη με τα εμπλεκόμενα Σύνολα στις 19 Οκτωβρίου 2017 και ώρα
13:30. Η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί κατά μήκος της Λεωφόρου
Αμμοχώστου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τις ενέργειες του Δημάρχου και
ανέθεσε στη Δημοτική Σύμβουλο κα Αννίτα Λίλη, τη λήψη προσφορών για
την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης. Το πρόγευμα θα δοθεί στην
καφετέρια «Local».
10.2 Σεμινάρια «Ευεξίας Γέλιου» (Αρ. Φακ. 7.15.0 Κ174-168)
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη για την πρόθεση πραγματοποίησης
των πιο πάνω σεμιναρίων, τα οποία θα έχουν συνολικό κόστος €600. Τα
πιο πάνω σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν και προηγουμένως στον Δήμο και
είχαν επιτυχία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και δεν ενέκρινε την
πραγματοποίηση των σεμιναρίων, λόγω του ψηλού κόστους.
10.3 Διάλεξη Βίκτωρα Καραγιάννη (Αρ. Φακ. 36.0.0 Κ159-158)
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για την
πραγματοποίηση διάλεξης με θέμα την ιστορία της Δερύνειας, που θα γίνει
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στις 25 Οκτωβρίου 2017 στο
Παραδοσιακών Επαγγελμάτων.

Υπαίθριο

Μουσείο

Λαϊκής

Τέχνης

10.4 Αμοιβή πιανίστα Δημοτικής Χορωδίας (Αρ. Φακ. 36.1.0)
Με επιστολή του ο πιανίστας της Δημοτικής Χορωδίας κος Δημήτρης
Μαρκουλλής, ζητά αύξηση της αμοιβής του, από €200 στα €300 τον μήνα.
Ο πιανίστας προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Δημοτική Χορωδία Δερύνειας
εδώ και οκτώ χρόνια.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και ενέκρινε την
παραχώρηση της αύξησης από 1/1/2018, νοουμένου ότι θα εγκριθεί ο
Προϋπολογισμός του Δήμου για το 2018.
11. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ (Αρ. Φακ. 39.0.1)
Εξετάστηκαν 3 αιτήσεις.
12. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Αρ. Φακ. 31.5.0)
Εξετάστηκαν 2 αιτήσεις.
13. ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Αρ. Φακ. 38.0.0)
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα του Τοπικού Σχεδίου και
αποφάσισε όπως:


Αύριο Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00 γίνει ειδική
συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κύρια θέματα στην αυριανή συζήτηση θα είναι:

-

ο
ο
ο
η
η

περιορισμός του δρόμου των 4 λωρίδων
περιορισμός των χώρων πρασίνου
σχεδιασμός της κατεχόμενης περιοχής
αύξηση των ορόφων στους κεντρικούς οδικούς άξονες
εμπορική ανάπτυξη της οδού Σταδίου



Τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19:30 θα γίνει η
πανδημοτική συγκέντρωση στο Κέντρο Ενηλίκων για ενημέρωση των
δημοτών.



Θα ακολουθήσει μετά την πανδημοτική συγκέντρωση νέα συνεδρία
του Δημοτικού Συμβουλίου, για οριστικοποίηση των απόψεων του.
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Τελική ημερομηνία υποβολής απόψεων και εισηγήσεων είναι η 31η
Οκτωβρίου 2017.

14. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ (Αρ. Φακ. 40.0.0)
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι έχει εγκριθεί η παραχώρηση
ποσού €30.000 για εκτέλεση έργων αναβάθμισης στον Συνοικισμό
Αυτοστέγασης, τα οποία θα αναληφθούν από το Γραφείο του Έπαρχου
Αμμοχώστου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συγκληθεί συνεδρία της
Επιτροπής Προσφύγων του Συνοικισμού για ενημέρωση των μελών της
αλλά και των κατοίκων του Συνοικισμού.
15. ΔΙΑΦΟΡΑ
Ακολούθησε ενημέρωση του Σώματος για τα πιο κάτω θέματα:
15.1 Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Αρ. Φακ. 4.75.0)
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σύσταση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο οποίο
θα συμμετέχει ο ίδιος, υπό την ιδιότητά του ως μέλος της Αναπτυξιακής
Εταιρείας Επαρχίας Λάρνακας – Αμμοχώστου.
15.2 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «STOW-Solidarity The Only Way»
(Αρ. Φακ. 47.0.0)
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι στην αποστολή του Δήμου στην
πόλη Soriano nel Cimino της Ιταλίας, θα συμμετάσχει και ο Αντιδήμαρχος.
Ο Αντιδήμαρχος ανέφερε ότι το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει
συναντήσεις των αντιπροσωπειών των χωρών που μετέχουν. Η αποστολή
του Δήμου θα πάρει μαζί της αναμνηστικά, καθώς και παραδοσιακά
προϊόντα για φιλοξενία των άλλων αντιπροσωπειών.
Κατά τη λήψη των αποφάσεων όλοι οι παρακαθήμενοι αποχωρούσαν
από την αίθουσα.

Άντρος Γ. Καραγιάννης
Δήμαρχος
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Ημερ. …………………………

Τα ανωτέρω πρακτικά επικυρώθηκαν κατά τη συνεδρία
του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις ………………….
με κωδικό αριθμό ……..……. και στην οποία προήδρευσε
………………………………………………………..………………………………
ΓΓΠ/ΠΚ

