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Δημότης Δερύνειας (παρακάθισε κατά τη 

συζήτηση του θέματος με αρ. 1) 
Αν. Δημοτική Γραμματέας, Δημοτική Μηχανικός, 

Πρακτικογράφος 
Γραμματειακός Λειτουργός (παρακάθισε κατά τη 
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1. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΟΥ (Αρ. Φακ. 4.11.0) 
 

 Ο Δήμαρχος καλωσόρισε στην πρώτη συνεδρία του 2018, τόσο τα 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και τον απόδημο Δερυνειώτη κο 

Χριστάκη Γιαννή Μαύρου και ευχήθηκε σε όλους Χρόνια Πολλά με υγεία 
και αγάπη.  
 

 Ο Δήμαρχος, αναφέρθηκε στη συνέχεια στο πρόσωπο του κου 
Χριστάκη Γιαννή Μαύρου και τόνισε ιδιαίτερα την πολύ σημαντική 

διαχρονική προσφορά του στα κοινά, όπως η ανέγερση της εκκλησίας του 
Αγίου Φανουρίου εξ’ ολοκλήρου με δική του δαπάνη, τη συνδρομή του στη 
λειτουργία της Λέσχης Συνταξιούχων και άλλα πολλά. Ο Δήμαρχος είχε, 

πριν τη συνεδρία, συνάντηση με τον κο Χριστάκη Μαύρο τον οποίο έχει 
ενημερώσει σχετικά με το έργο του Δημοτικού Συμβουλίου και του 

παρέδωσε σχετική επιστολή. 
 
 Ο κος Χριστάκης Μαύρος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και το Δημοτικό 

Συμβούλιο και τους συγχάρηκε για το μέχρι σήμερα έργο τους και ανέφερε 
ότι είναι πρόθυμος να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των 
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δημοτών, αφού νοιώθει ότι η Δερύνεια είναι πάντα στην καρδιά του και ο 

ίδιος θα είναι πάντα στη διάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
 Στο σημείο αυτό ο κος Χριστάκης Μαύρος αποχώρησε από τη 

συνεδρία. 
 

 Αγιασμός 
 
 Ενόψει της 1ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολούθησε 

αγιασμός και ανταλλαγή ευχών από τον Πατέρα Ανδρέα Κυριάκου, τον 
Δήμαρχο, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και το προσωπικό του 

Δήμου. 
 

2. ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ (Αρ. Φακ. 36.8.0) 
 
  Ο Γραμματειακός Λειτουργός του Δήμου κος Κυριάκος Παναγιώτου 

ανέφερε ότι το Τμήμα του Κτηματολογίου, ετοιμάζει τον νέο βελτιωμένο 
οδικό χάρτη του Δήμου. Το πρόβλημα που παρουσιάζεται, είναι ότι στον 

χάρτη φαίνονται πολλοί χωμάτινοι δρόμοι που δεν είναι εγγεγραμμένοι 
αλλά φαίνονται στο Google Earth. 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως στον 
οδικό χάρτη να φαίνονται μόνο οι εγγεγραμμένοι δρόμοι. 

 
3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ (Αρ. Φακ. 11.25.0) 
 

 Ο Γραμματειακός Λειτουργός κος Κυριάκος Παναγιώτου ανέφερε ότι 
οι προηγούμενες προσφορές έχουν λήξει και επιβάλλεται η προκήρυξη 

νέων. 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως 

προκηρυκτούν οι προσφορές μέσα Φεβρουαρίου 2018 και να δοθεί ένας 
μήνας περίοδος αξιολόγησης και κατακύρωσής τους.   

  
4. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (Αρ. Φακ. 16.6.0) 
 

  Η Αν. Δημοτική Γραμματέας ανέφερε ότι η Εταιρεία ALTO 
CEMENTOCHEMICA K.A. LTD, της οποίας το αίτημα για ενοικίαση 4 

βιοτεχνικών οικοπέδων είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, (ΔΣΔ 
19/2017), την ενημέρωσε ότι επιθυμεί να τροποποιηθούν οι όροι για το 
ύψος του ενοικίου που της προτάθηκε. 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως 

αναθεωρήσει την απόφασή του  για το ύψος του ενοικίου ως ακολούθως: 
 

 Με την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης καταβάλλεται μίσθωμα 

6 μηνών ως προκαταβολή, το οποίο δεν επιστρέφεται σε περίπτωση 
ακύρωσης της Σύμβασης. 
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 Τα επόμενα 2 χρόνια δεν θα καταβάλλεται μίσθωμα. 

 Τα επόμενα 5 χρόνια το ετήσιο μίσθωμα θα είναι €4,5/μ2. 
 Τα επόμενα 5 χρόνια το ετήσιο μίσθωμα θα αυξηθεί κατά 6%, 

δηλαδή θα είναι €4,77/μ2.  

 Μετά το 12,5ο έτος και μέχρι τη συμπλήρωση των 33ων ετών το 
ετήσιο μίσθωμα θα αυξάνεται κατά 3% ανά έτος. 

 
5. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΕΣ (Αρ. Φακ. 11.0.1) 
 

  Εξετάστηκαν 4 αιτήσεις. 
 

6. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (Αρ. Φακ. 9.9.0) 
 

 Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι υπάρχει ειλημμένη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου για την τοπιοτέχνηση και αναβάθμιση του Πάρκου «Μάριος 
Τόκας» και για το οποίο έχει ληφθεί κρατική χορηγία €10.000. 

 
 Η Δημοτική Μηχανικός ανέφερε ότι έχει κάνει σχεδιασμό για 

φύτευση μουριών, αρωματικών και βολβών. Το πάρκο έχει συνολικό 
εμβαδόν 1600 τ.μ.  Η σκέψη είναι να φυτευτούν κατ’ αρχάς μόνον τα 
δέντρα και όταν αυτά μεγαλώσουν να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. 

Η όλη διαδικασία της διαμόρφωσης του πάρκου υπολογίζεται να στοιχίσει 
γύρω στις €30.000. 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως η 
δενδροφύτευση συνοδευτεί με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αποκαλυφθεί 

σχετική πινακίδα με το όνομα του Πάρκου «Μάριος Τόκας» και σ’ αυτή να 
καλεστεί η οικογένεια Μάριου Τόκα. Η εκδήλωση τοποθετείται χρονικά τον 

Απρίλη – Μάη 2018. 
 
 

7. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Αρ. Φακ. 23.0.0) 
 

 Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι μετά τις πρώτες βροχές παρουσιάστηκαν 
και άλλα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και κάλεσε την Υπηρεσία του Δήμου 
όπως επιλαμβάνεται άμεσα τέτοιων προβλημάτων.  

 
 Η Δημοτική Μηχανικός ανέφερε ότι, η Υπηρεσία του Δήμου έχει ήδη 

τοποθετήσει ένα τόνο κρύου ασφάλτου και έχει ήδη παραγγελθεί ακόμα 
ένας. Όσον αφορά την επίστρωση των δρόμων με πρέμιξ, η Εταιρεία την 
ενημέρωσε ότι υπολογίζει να ξεκινήσει εργασίες τέλη Ιανουαρίου – αρχές 

Φεβρουαρίου 2018 εφόσον ο καιρός το επιτρέπει. Αύριο θα υπογραφεί και 
το Συμβόλαιο με την Εταιρεία Cyfield Development Public Limited, στην 

οποία κατακυρώθηκε η προσφορά. 
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7.1 Βελτίωση οδού Αγίας Μαρίνας 

 
 Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι ο πολυσύχναστος δρόμος της Αγίας 
Μαρίνας δεν έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο για επίστρωση πρέμιξ, 

γιατί είναι αναγκαία η κατασκευή οχετού. 
 

 Η Δημοτική Μηχανικός ανέφερε ότι είναι αναγκαίο να γίνει ο 
σχεδιασμός πρώτα του δρόμου (υψόμετρο και διάμετρος οχετού) για να 
γίνει σωστή δουλειά. Χρειάζεται να γίνει προκαταρκτική εκτίμηση για 

εξεύρεση μελετητή. 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε με την εισήγηση της Δημοτικού 
Μηχανικού. Το θέμα θα επαναφερθεί. 

 
7.2 Πεζοδρόμια στις οδούς Δημητράκη Χριστοδούλου και Ηρώων 

(Αρ. Φακ. 23.0.0 & 23.23.0) 

 
 Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι θεωρεί αναγκαιότητα την κατασκευή 

πεζοδρομίων στους δύο πιο πάνω δρόμους, εκεί που υπάρχουν κενά 
οικόπεδα ώστε να μην επηρεαστούν τα υφιστάμενα υποστατικά. 
 

 Η Δημοτική Μηχανικός ανέφερε ότι για να γίνει σωστή δουλειά, θα 
πρέπει να γίνει σχεδιασμός για όλο τον δρόμο, ώστε τα πεζοδρόμια να 

τοποθετηθούν στη σωστή τους θέση και για να γίνει αυτό θα επηρεαστούν 
οι περιφράξεις των υφιστάμενων κατοικιών. Το άρθρο 17 του Περί Οδών 
και Οικοδομών Νόμου, συνέχισε η Δημοτική Μηχανικός, μας δίνει το 

δικαίωμα να κατασκευάσουμε τα πεζοδρόμια, καθώς και τις αναγκαίες 
υπηρεσίες (οχετοί και υπογειοποίηση υπηρεσιών). 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως 
ζητηθεί σχεδιασμός του δρόμου από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

και ακολούθως να εκπονηθεί μελέτη. Αποφασίστηκε επίσης όπως, όταν 
είναι έτοιμος ο σχεδιασμός, να κληθούν οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες για 

ενημέρωση. 
 
7.3 Κάτοπτρο στην οδό Μακαρίου Γ΄ 

 
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Χρίστος Ττόφιας εισηγείται όπως 

τοποθετηθεί κάτοπτρο στην συμβολή των οδών Μακαρίου Γ΄ και της Ρήγα 
Φεραίου (περίπτερο Κουλλούρη). 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως το 
θέμα συζητηθεί με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, που φέρει την ευθύνη για 

την οδό Μακαρίου Γ’ . 
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7.4 Οδός Ικάρου 

 
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Χρίστος Ττόφιας, ανέφερε ότι είχε 
συνάντηση με τον κο Στέλιο Κουλλαπή για το θέμα της περίφραξης της 

κατοικίας του, που θεωρείται επικίνδυνη για την τροχαία κίνηση και ο 
οποίος του ανέφερε ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με την Υπηρεσία του 

Δήμου για επίλυση του προβλήματος. 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε να κληθεί 

ο κος Κουλλαπής σε συνάντηση από τη Δημοτικό Μηχανικό, για εξεύρεση 
τρόπων επίλυσης του προβλήματος. 

 
8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (Αρ. Φακ. 9.5.0, 7.16.0 & 

19.0.0) 
 
 Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να 

απασχολήσει η σειρά προτεραιότητας με την οποία θα γίνουν τα πιο κάτω 
έργα, γιατί το κονδύλι που υπάρχει στον Προϋπολογισμό για το 2018 δεν 

είναι αρκετό για την εκτέλεση όλων των εργασιών: 
 
(α)  Τοποθέτηση καθισμάτων  στο Δημοτικό Αμφιθέατρο 

(β)  Συντήρηση Λαογραφικού Μουσείου 
(γ)  Συντήρηση Δημοτικών Αποχωρητηρίων 

 (δ) Εγκατάσταση φωτιστικών/διαχωρισμός ηλεκτρισμού στο Δημοτικό  
Πάρκο/Αμφιθέατρο ύψους €68.000. Το έργο θα εκτελεστεί σε δύο 
φάσεις. 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως: 

 
 γίνει εκτίμηση για το κόστος συντήρησης των Δημοτικών 

Αποχωρητηρίων από την Υπηρεσία του Δήμου. 

 
 γίνει συνεννόηση με το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Πεύκιος Γεωργιάδης 

κατά πόσο θα ετοιμάσει ή όχι όρους προσφοράς, για τη συντήρηση 
του Λαογραφικού Μουσείου. 
 

 Οι εργασίες συντήρησης να συντρέχουν. 
 

 Το θέμα θα επαναφερθεί προς συζήτηση. 
 
9. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ (Αρ. Φακ. 23.11.1 K28-25) 

 
  Η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ παρουσίασε πρόταση της Εταιρείας 

D.Ellinas Factory Products Ltd, για διαμόρφωση του κυκλικού κόμβου στην 
τιμή των €5.355. 
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 Η πρόταση συζητήθηκε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και 

ανατέθηκε στη Δημοτική Μηχανικό όπως τη μελετήσει και προτείνει 
βελτιώσεις στον σχεδιασμό. 
 

 Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε όπως ο σχεδιασμός, αν είναι εφικτό, να 
ολοκληρωθεί πριν τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Φράουλας στις 25 Μαΐου 

2018. 
 
10. ΟΔΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (Αρ. Φακ. 23.18.0) 

 
  Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι του υποβάλλονται πολλά παράπονα από 

δημότες, για την κακή κατάσταση του δρόμου που οδηγεί προς το 
Δημοτικό Κοιμητήριο και πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για βελτίωση 

του. Οποιεσδήποτε προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν για λήψη 
συγκαταθέσεων από τους ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων τεμαχίων, για 
τοποθέτηση του δρόμου στη σωστή του θέση, απέτυχαν. 

   
 Η Δημοτική Μηχανικός ανέφερε ότι σύντομα ο δρόμος θα 

παρουσιάσει μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί δεν είναι στη σωστή του θέση και 
με τους νέους διαχωρισμούς οικοπέδων που γίνονται σήμερα, σε κάποια 
σημεία του θα κλείσει. Ο δρόμος κάποια στιγμή θα καταργηθεί, γιατί 

υπάρχει σχεδιασμένο άλλο οδικό δίκτυο στην περιοχή.  
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως 
αναμένει την έγκριση του νέου Τοπικού Σχεδίου. Εν τω μεταξύ να γίνουν 
επαφές με τους ιδιοκτήτες των τεμαχίων μέσω των οποίων θα γίνεται η 

πρόσβαση προς το Κοιμητήριο, για να παραχωρήσουν τη συγκατάθεσή 
τους.  

 
11. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Αρ. Φακ. 47.0.0 Κ228-227) 
 

11.1  2 WILL PROJECT – (K198-197) 
 

 Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη  για το περιεχόμενο της επιστολής 
της κας Νίκης Στέκα Αρτέμη, που έχει οριστεί ως εκπρόσωπος/συντονίστρια 
του Δήμου για τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ότι η 3η 

συνάντηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Swieqi της 
Μάλτας από τις 23-27 Φεβρουαρίου 2018.  

 
 Τον Δήμο θα πρέπει να εκπροσωπήσουν δύο άτομα, εκ των οποίων 
το ένα θα πρέπει να είναι κάτω των 30 χρόνων. Το θέμα της συνάντησης, 

για το οποίο κάθε χώρα που συμμετέχει θα πρέπει να κάνει παρουσίαση στα 
αγγλικά, είναι ο ευρωσκεπτικισμός και ο ευρωπαϊσμός. Ο κάθε συμμετέχων 

στο πρόγραμμα, καταβάλλει με δικά του έξοδα το αεροπορικό εισιτήριο, 
ενώ τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από το πρόγραμμα. 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως την 
αντιπροσωπεία του Δήμου Δερύνειας αποτελούν τα ακόλουθα άτομα: 
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 Αντρέας Παναγιώτου, Δημοτικός Σύμβουλος ως ο εκπρόσωπος του 
Δήμου. 
 

 Μαριάννα Ανδρέου, δημοσιογράφος, ως το άτομο κάτω των 30 
χρόνων και που προσφέρει τις υπηρεσίες της σε άλλο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Δερύνειας. 
 

 Νίκη Στέκα Αρτέμη, τέως Δημοτικός Σύμβουλος, ως η συντονίστρια 

του Δήμου για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, (με την προϋπόθεση ότι 
θα καταβάλει προσπάθεια για εξασφάλιση τρίτης θέσης στην 

αντιπροσωπεία). 
 

11.2 STEP ONE – Sport Traditions Educate Players of New Europe 
 
 Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη ότι υπάρχει ήδη σε εξέλιξη και το 

πιο πάνω πρόγραμμα, του οποίου η πρώτη συνάντηση θα γίνει στην πόλη 
Ναύπλιο της Ελλάδας, από τις 9-11 Μαρτίου 2018 και τον Δήμο Δερύνειας 

θα πρέπει να εκπροσωπήσουν και πάλιν 2 άτομα. 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συζητήσει το θέμα στην 

επόμενη συνεδρία του. 
 

12. ΧΟΡΩΔΙΑ Ε.ΚΥ.ΣΥ. (Αρ. Φακ. 4.33.0) 
 
 Με επιστολή της, η Χορωδία της Ε.ΚΥ.ΣΥ. Δερύνειας ενημερώνει ότι 

έχει προσκληθεί από τη Χορωδία του Δήμου Βουλιαγμένης, την οποία είχε 
φιλοξενήσει τον Μάη του 2017 στη Δερύνεια, για να συμμετάσχει σε 

Χορωδιακό Φεστιβάλ από τις 18-20 Μαΐου 2018 και εκφράζει την επιθυμία 
της όπως την συνοδεύσει ο Δήμαρχος. 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και ενέκρινε το αίτημα της 
Χορωδίας της Ε.ΚΥ.ΣΥ. 

  
13.ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ (Αρ. Φακ. 36.27.0) 
 

 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Λούκας Πολυκάρπου ανέφερε ότι 
δέχεται παράπονα για  μη συμμετοχή δημοτών στην Καρναβαλίστικη 

παρέλαση στον Δήμο Παραλιμνίου και δέχεται επίσης εισηγήσεις όπως 
διοργανώνεται Καρναβάλι και από τον Δήμο Δερύνειας. Ο κος Πολυκάρπου 
εισηγείται όπως ρωτηθούν τα Οργανωμένα Σύνολα αν ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν σε Καρναβαλίστικη παρέλαση. 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως το 
θέμα της ενημέρωσης των Οργανωμένων Συνόλων αναλάβουν οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Αννίτα Λίλη και Λούκας Πολυκάρπου και φέρουν 

συγκεκριμένη πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
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14.  ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Αρ. Φακ. 36.0.0) 
 
 Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι υποβάλλεται εισήγηση για 

συνεργασία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, με τον Οργανισμό «Παιδικό 
Μουσείο Κύπρου» για παρουσίαση παιδικού παραμυθιού.  

 
 Η εκδήλωση που προγραμματίζεται για τις 10 Φεβρουαρίου 2018, 
αφορά την παρουσίαση του βιβλίου του ελλαδίτη συγγραφέα Βαγγέλη 

Ηλιόπουλου.  Η υποχρέωση του Δήμου, συνέχισε ο Δήμαρχος είναι η 
φιλοξενία για ένα βράδυ του συγγραφέα και ένα γεύμα. Μετά από επαφές 

που είχε ο Δήμαρχος με τους ιδιοκτήτες του ξενώνα «Σιόγκας», του 
αναφέρθηκε ότι δεν θα χρεωθεί ο Δήμος με το κόστος της φιλοξενίας. 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τις ενέργειες του Δημάρχου και την 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης.  

 
15. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 10/2017 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Αρ. Φακ. 

11.25.176) 
 
 Η Λογιστική Λειτουργός ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει λήξει η 

προσφορά 10/2017, που αφορά την Ασφάλεια Προσωπικού. Ανοίχθηκε το 
Κιβώτιο Προσφορών και λήφθηκαν οι προσφορές που φαίνονται στο 

Παράρτημα Ι. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τη Λογιστικό Λειτουργό 
και το θέμα θα επανέλθει για απόφαση. 
 

16. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (Αρ. Φακ. 1.12.0) 
 

 Ο Δήμαρχος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που 
ασχολούνται με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και την Ιστοσελίδα του 
Δήμου, να συναντηθούν με τον υπεύθυνο για τη διαχείρισή τους κο 

Παρασκευά Καφέτζη, για καλύτερο συντονισμό. 
 

      Κατά τη λήψη των αποφάσεων όλοι οι παρακαθήμενοι αποχωρούσαν 
από την αίθουσα. 
 

 
                                                              Άντρος Γ. Καραγιάννης 

                                                                     Δήμαρχος  
 
                                                              Ημερ. ………………………… 

 
Τα ανωτέρω πρακτικά επικυρώθηκαν κατά τη συνεδρία 

του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις …………………. 
με κωδικό αριθμό ……..……. και στην οποία προήδρευσε 
………………………………………………………..……………………………… 

 
ΓΓΠ/ΠΚ  


