
Αρ. Φακ. 4.0.0  

 
Πρακτικά συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου Δερύνειας που 

έγινε στα Γραφεία του Δήμου την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017  

και ώρα 13:30 – 17:10 με κωδικό αριθμό ΔΣΔ 14/2017 
 

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  (προσήλθε στις 13:45)                                    
  

Παρακαθήμενοι  
 
Γαβριέλα Γαβριήλ Πολυκάρπου 

 
Μαρία Χατζηαντώνη 

 
 
Παντελίτσα Καραγιώργη 

Αν. Δημοτική Γραμματέας, Δημοτική 

Μηχανικός, Πρακτικογράφος 
Λογιστική Λειτουργός (παρακάθισε 

κατά τη συζήτηση των θεμάτων 1-
18) 
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

(παρακάθισε κατά τη συζήτηση του 
θέματος 2) 

 
 
1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΥΛΟΥ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (Αρ. Φακ. 47.0.0 & 47.1.2) 
 

1.1 Μαθήματα εκμάθησης ελληνικών από Υπηκόους Τρίτων Χωρών 
  
 Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη ότι κληθήκαμε σε ειδική σύσκεψη για το 

πιο πάνω θέμα, στην οποία παρευρέθηκε η Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός κα 
Παντελίτσα Καραγιώργη. 

 
 Η κα Παντελίτσα Καραγιώργη ανέφερε σε γενικές γραμμές ότι, τα 
μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον Νιόβρη 2017 – Μάρτη 2018 

πριν να αρχίσει η τουριστική περίοδος και θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο 
τμήματα με 20 μαθητές το κάθε ένα. Μέχρι σήμερα έχει παραληφθεί μόνο μια 

αίτηση. 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως καταβληθεί 

προσπάθεια από τα μέλη για εξεύρεση μαθητών μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2017. 
Επίσης αποφασίστηκε όπως γίνει στοχευμένη διαφήμιση μέσω του face book. 
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 Όσον αφορά το θέμα της πρόσληψης των εκπαιδευτών θα συζητηθεί σε 

επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
1.2 Πρόγραμμα «Μωσαϊκό Πολιτισμών» - Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ (Αρ. 

Φακ. 47.1.1) 
 

 Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη ότι στο πλαίσιο του πιο πάνω 
προγράμματος ο Δήμος μας πρέπει να διοργανώσει ένα Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ, 
παρόμοιο με αυτό που διοργάνωσε πέρσι τον Νιόβρη και το οποίο σημείωσε πολύ 

μεγάλη επιτυχία. 
 

 Η Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός κα Παντελίτσα Καραγιώργη ανέφερε 
ότι, για τον σκοπό αυτό λήφθηκε μια προσφορά από τον Πανεθνικό Αρμενικό 

Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο ΧΑΜΑΖΚΑΪΝ, η οποία ανέρχεται στα €1300 
και περιλαμβάνει ½ ώρα χορούς και αρμένικα εδέσματα. 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα, ενέκρινε την προσφορά του 
Αρμένικου Συλλόγου και αποφάσισε όπως γίνουν επαφές με το Γεωργιανό 

Συγκρότημα, με την Κινέζικη Πρεσβεία και άλλους για εξεύρεση και άλλων 
συγκροτημάτων για εμπλουτισμό του Προγράμματος. 
 

1.3 «Europe for Citizens- Town Twinning» 2014-2020 
 

 Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Δήμος Δερύνειας 
έχει εμπλακεί στο πιο πάνω πρόγραμμα πριν από δύο χρόνια και υπεύθυνη είχε 
οριστεί η τέως Δημοτική Σύμβουλος κα Νίκη Στέκα Αρτέμη. Μέχρι σήμερα είχαμε 

δύο συμμετοχές στο πρόγραμμα και τον Οκτώβρη υπάρχει νέα αποστολή στην 
Ιταλία. Το πρόγραμμα καλύπτει έξοδα παραμονής και φιλοξενίας και οι 

συμμετέχοντες (5-6 άτομα) καλύπτουν το αεροπορικό τους εισιτήριο.  Λόγω του 
επείγοντος του θέματος έχουν ήδη γίνει επαφές και αποδεκτεί να συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα η κα Νίκη Στέκα Αρτέμη με τον σύζυγο της, τα μέλη του 

Χορευτικού Συγκροτήματος κα Ειρήνη Σάββα, κα Παναγιώτα Σάββα και ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κος Νίκος Μιχαήλ με τη σύζυγό του. 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως εντάξει 
στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το 2018 ποσό €25.000 για κάλυψη του 

κόστους φιλοξενίας του προγράμματος στον Δήμο μας. 
 

 Αποφασίστηκε επίσης όπως στην επόμενη συνεδρία κληθούν για 
περαιτέρω ενημέρωση η κα Νίκη Στέκα Αρτέμη και ο κος Τάσος Χατζηλευτέρης 
που συμμετείχαν στην προηγούμενη αποστολή.  

 
 

2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΕΣ (Αρ. Φακ. 11.0.1) 
 
  Εξετάστηκαν 2 αιτήσεις για χορηγίες. 
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3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Αρ. Φακ. 4.18.1) 
 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή ποσού €500 ως ετήσια 

συνδρομή του Δήμου Δερύνειας στην πιο πάνω Εταιρεία, στην οποία 
εκπροσωπείται από τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Χρίστο Τόφια.   

 
4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (Αρ. Φακ. 1.12.0) 
 

  Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή ποσού ύψους €300 στην 
Εταιρεία Depi Spectrum Ltd για τη συντήρηση ιστοσελίδας για την περίοδο 

15/9/16-14/9/17. 
   

5. ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Αρ. Φακ. 4.11.0 ) 
 
5.1 Αυτοκίνητο Λέσχης Συνταξιούχων (Αρ. Φακ. 43.0.0) 

 
 Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι, τα μέλη της Λέσχης Συνταξιούχων 

εξέφρασαν επιθυμία όπως το αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται για τη μετακίνησή 
τους, μάρκας OPEL ZAFIRA με αριθμό εγγραφής ΚΝΡ 160, παραχωρηθεί στον 
Δήμο και ο Δήμος να αναλάβει το κόστος συντήρησης και κυκλοφορίας του. 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα, ενέκρινε το αίτημα των 

συνταξιούχων και αποφάσισε όπως: 
 

 Το αυτοκίνητο αποτελέσει ιδιοκτησία του Δήμου Δερύνειας 

 Η μεταφορά των συνταξιούχων στο Κέντρο Ενηλίκων θα γίνεται με οδηγό 
που θα ορίσουν οι συνταξιούχοι. 

 Το αυτοκίνητο θα σταλεί στο γκαράζ Α/φοι Θεoρή για επιδιόρθωση καθώς 
και σε ισιωτή. 

 Το αυτοκίνητο θα σταθμεύει στο χώρο στάθμευσης του Δημαρχείου και θα 

χρησιμοποιείται και από το προσωπικό του Δήμου. 
 Τα έξοδα για τα καύσιμα και τη συντήρηση του αυτοκινήτου θα 

επιβαρύνουν τον Δήμο. 
 
 Με την πιο πάνω απόφαση διαφώνησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος 

Ανδρέας Γρηγορίου.  
 

5.2 Μεταφορά συνταξιούχων από την περιοχή Στροβιλιών Κ111 
 
 Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι έχει υποβληθεί αίτημα από οικογένεια 

συνταξιούχου από την περιοχή Στροβιλιών, για μεταφορά της στο Κέντρο 
Ενηλίκων με το αυτοκίνητο της Λέσχης. Η οικογένεια δήλωσε προθυμία όπως 

καταβάλλει αντίτιμο για την εξυπηρέτηση. 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως το 

συζητήσει με τον οδηγό του αυτοκινήτου, που θα καθοριστεί από τα μέλη της 
Λέσχης. 
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 Η Αν. Δημοτική Γραμματέας ανέλαβε να ενημερώσει σχετικά την 

οικογένεια. 
 
6. ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Αρ. Φακ. 36.18.0) 

 
  Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη ότι η καθιερωμένη εκδρομή συνταξιούχων 

θα πραγματοποιηθεί τις 12 Σεπτεμβρίου 2017 και ζητούν οικονομική ενίσχυση 
από τον Δήμο. 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως 
παραχωρηθεί ποσό €1000. Ο Δήμαρχος θα συνοδεύσει τους συνταξιούχους και 

κάλεσε τα μέλη όπως παρευρεθούν. 
 

 
7. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Αρ. Φακ. 11.0.0) 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε 4 πληρωμές. 
 

8. ΑΔΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ (Αρ. Φακ. 6.26.0) 
 
  Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι, όπως διαφάνηκε από την τελευταία καταγραφή 

των σκύλων στα όρια του Δήμου, οι κάτοχοί τους δεν ενδιαφέρονται για την 
έκδοση άδειας κατοχής σκύλου. Στο Μητρώο του Δήμου υπάρχουν 

καταχωρημένοι 231 σκύλοι και εκδόθηκαν άδειες για τους 107. Ο Δήμαρχος 
εισηγείται όπως ο Δήμος επιχορηγήσει την τοποθέτηση microchip σε σκύλους 
ώστε να δοθούν κίνητρα για την εγγραφή τους και για τον εντοπισμό των 

ιδιοκτητών τους όταν αυτοί αφήνονται ελεύθεροι. 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως 
επιχορηγήσει την τοποθέτηση microchip με ποσό €20. Η προσφορά του Δήμου 
θα ισχύσει από την 1 Οκτωβρίου 2017- 31 Δεκεμβρίου 2017 και να εκδοθεί 

σχετική ανακοίνωση. 
 

 
9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  (Αρ. Φακ. 36.9.0 Κ1-6) 
 

  Με επιστολή του το Χορευτικό Συγκρότημα ενημερώνει το Δημοτικό 
Συμβούλιο για την ετοιμασία Κανονισμών Λειτουργίας. 

 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως γίνουν οι 
πιο κάτω προσθήκες: 

 
 Στο άρθρο 1 που αφορά την έδρα του Χορευτικού Συγκροτήματος να 

αναφέρεται ο Δήμος Δερύνειας. 
 

 Στο άρθρο 8 που αφορά την πρόσληψη χοροδιδάσκαλου, κάθε πρόσληψη  

να είναι υπό την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Στο άρθρο 9 που αφορά τις στολές, να τονιστεί ότι οι στολές είναι 
περιουσία του Δήμου Δερύνειας. 
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10. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ (Αρ. Φακ. 9.5.2) 

 
 Με επιστολή του ο Γιώργος Καραβιώτης ζητά την δωρεά παραχώρηση του 
Δημοτικού Αμφιθεάτρου για τη διοργάνωση του 1ου Επαρχιακού Διαγωνισμού 

Ταλέντων Αμμοχώστου στις 7 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 8.30 μ.μ. 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε τη δωρεά 
παραχώρηση του Αμφιθεάτρου με την εισήγηση να αλλάξει η ώρα από 8.30 μ.μ. 
στις 8.00 μ.μ. Στην εκδήλωση δεν θα υπάρχει είσοδος και το κοινό θα κληθεί να 

συνεισφέρει τρόφιμα ή παιχνίδια.   
 

11. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΖΩΩΝ (Αρ. Φακ. 17.0.0 Κ112) 
 

 Με επιστολή του το Περιοδικό «Pets Word» ζητά την παραχώρηση του 
χώρου του Δημοτικού Πάρκου, για τη διοργάνωση Επαρχιακού Φεστιβάλ Ζώων 
περί το τέλος Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου 2017. 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και ενέκρινε την παραχώρηση 

του χώρου. Σε περίπτωση που θα είναι αναγκαία η εργοδότηση προσωπικού, τότε 
η χρέωση θα ανέρχεται στα €50 για κάθε εργάτη. 
 

12. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ (Αρ. Φακ. 36.50.0) 
  

  Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Αντρέας Παναγιώτου ενημέρωσε το Σώμα για 
τις μέχρι σήμερα ενέργειες και το Πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει το Φεστιβάλ 
Βιβλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου 2017. 

 
 Συγκεκριμένα στον χώρο του Φεστιβάλ θα υπάρχουν περίπτερα 

βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων, πολιτιστικές παρεμβάσεις με μουσική και 
χορό, παρουσίαση παιδικού παραμυθιού, βιβλιοπαρουσίαση, περίπτερα πώλησης 
φαγητού και ποτού και παιδική γωνιά. Για τη διαφήμιση της εκδήλωσης θα 

εκτυπωθεί ενημερωτικό έντυπο από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε με τα πιο πάνω. 
 
13. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Αρ. Φακ. 1.18.0) 

 
13.1 Διαδικτυακό Περιοδικό Skala Times K136 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε πρόταση του πιο πάνω περιοδικού για 

διαφήμιση/προβολή των δραστηριοτήτων του Δήμου και την απέρριψε λόγω του 
περιορισμένου κονδυλιού στον Προϋπολογισμό. 

 
13.2 Τοπική ειδησεογραφική ιστοσελίδα NEAMMOCHOSTOS.COM Κ134 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε πρόταση της πιο πάνω ιστοσελίδας για 
συνεργασία με μηνιαίο ποσό €150+ΦΠΑ ή εξάμηνη/χρονιαία προβολή με €100 

τον μήνα + ΦΠΑ. 
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 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως γίνει 

αντιπρόταση για συνεργασία 3 μηνών με μηνιαίο ποσό €100 + ΦΠΑ μέχρι το 
τέλος 2017. 
  

14. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ (Αρ. Φακ. 19.0.0) 
 

        Καθαρισμός οικοπέδων (Αρ. Φακ. 19.0.5) 
 
 Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι για φέτος 

δεν έγινε ικανοποιητικός καθαρισμός των οικοπέδων, με αποτέλεσμα να δεκτεί 
αρκετά παράπονα. Του χρόνου, συνέχισε, θα πρέπει να γίνει καλύτερος 

συντονισμός και καθαρισμός. 
 

15. Κ.Ε.Ν.Θ.Ε.Α. (Αρ. Φακ. 19.17.0 Κ84-82) 

 Με επιστολή του το Κέντρο Ενημέρωσης για τα Ναρκωτικά και Θεραπείας 
Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.Ε.Ν.Θ.Ε.Α.) ενημερώνει ότι, από τις 18-21 Οκτωβρίου 
2017 θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη της Σύρου στην Ελλάδα, η 

Πανελλήνια συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης και καλεί τον Δήμο να 
λάβει μέρος. 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως τον Δήμο 
εκπροσωπήσει ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Αντρέας Παναγιώτου και σε 

περίπτωση κωλύματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Αννίτα Λίλη. Τα έξοδα 
μεταφοράς και διαμονής θα καλύψει ο Δήμος. 

 
 Με την πιο πάνω απόφαση διαφώνησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Νίκος 
Μιχαήλ. 

 
16. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Αρ. Φακ. 30.0.0) 

 
  Εξετάστηκε 1 αίτηση. 

 
17. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Αρ. Φακ. 31.5.0) 
 

  Εξετάστηκαν 3 αιτήσεις. 
 

18. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ PREMIX (Αρ. Φακ. 23.0.0 & 19.4.0 Κ28-27) 
 
 Η Δημοτική Μηχανικός ενημέρωσε το Σώμα ότι η Υπηρεσία είναι έτοιμη για 

την προκήρυξη της προσφοράς για την επάλειψη δρόμων του Δήμου με premix. 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως: 
 

 Οι οδοί Καλυθιών και Ομονοίας να ανατεθούν στο Τμήμα Δημοσίων Έργων 

βάση της κοστολόγησης τους (€175.967,68), για τη μερική 
βελτίωση/ανακατασκευή τμημάτων των πιο πάνω οδών. 
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 Να τεθεί ως όρος στην προσφορά, η παραχώρηση 30 αυτοκινήτων milling 

για την επιδιόρθωση μη ασφαλτωμένων δρόμων, δίνοντας προτεραιότητα 
στην οδό Ρήγα Φεραίου και στην κτηνοτροφική περιοχή. 
 

 Στα πλαίσια της προσφοράς να τοποθετηθεί premix και αναβαθμιστεί ο 
χώρος στάθμευσης στην οδό Παναγιώτη Πασχάλη (Αρ. Φακ. 23.7.0). 

 
 Στους όρους της προσφοράς να συμπεριληφθεί και η σήμανση του 

οδοστρώματος. 

 
19. ΠΑΡΚΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ (Αρ. Φακ. 40.0.0) 

 
 Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιστολή του 

Επάρχου Αμμοχώστου, σύμφωνα με την οποία αναμένεται η έγκριση του 
Υπουργού Εσωτερικών για την παραχώρηση προς τον Δήμο ποσού €30.000, για 
τη β΄φάση της διαμόρφωσης του Πάρκου του Συνοικισμού Αυτοστέγασης. 

Αναμένεται και ο καθορισμός της συνάντησης με τον Υπουργό Εσωτερικών. 
 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
 
20. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ (Αρ. Φακ. 4.78.0) 

 
 Ο Δήμαρχος παρέδωσε προς τα μέλη ενημερωτικό σημείωμα, για τη 

συμμετοχή του σε σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα από τις 22-31 
Αυγούστου 2017. 
 

21. ΟΜΑΔΑ CRICKET (Αρ. Φακ. 8.1.0) 
 

 Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι σε συνεννόηση με την Σχολική 
Εφορεία Δερύνειας, παραχωρήθηκε το γήπεδο του Γυμνασίου «Ειρήνης και 
Ελευθερίας» σε ομάδα Cricket για σκοπούς προπόνησης και αγώνων. 

 
22. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Αρ. Φακ. 4.15.0) 

 
 Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη ότι η επίσκεψη του Προέδρου της 
Δημοκρατίας στην επαρχία Αμμοχώστου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 

Σεπτεμβρίου 2017 στο Δημαρχείο Παραλιμνίου. Στη σύσκεψη θα πάρουν μέρος ο 
Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και η Δημοτική Μηχανικός. 

 
 Στο σημείωμα που στάληκε για τα θέματα του Δήμου Δερύνειας 
συμπεριλαμβάνεται το οδικό δίκτυο (επιδιόρθωση δρόμων και η οδός Σταδίου), 

το κολυμβητήριο, η αίθουσα πολιτισμού/συνεδριακό κέντρο και η λαϊκή αγορά. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ανάφερε ο Δήμαρχος, θα υποβάλει ερώτηση 

σχετικά με το άνοιγμα του οδοφράγματος. 
 
23. 9Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΔερυΝΕΑ» (Αρ. Φακ. 1.19.0) 

 
 Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι τον Δεκέμβριο 2017, θα 

κυκλοφορήσει η 9η έκδοση της εφημερίδας του Δήμου «ΔερυΝΕΑ». 
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24. ΕΚΔΗΛΩΣΗ «BE ACTIVE» (Αρ. Φακ. 36.42.0) 

 
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Νίκος Χαραλάμπους ενημέρωσε το Δημοτικό 
Συμβούλιο για τις μέχρι σήμερα ενέργειές του, για την πραγματοποίηση της 

εκδήλωση «BE ACTIVE» το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 στην πλατεία Αγίου 
Γεωργίου. Έχουν γίνει μέχρι σήμερα δύο συσκέψεις και θα λάβουν μέρος περί τα 

12 Σύνολα. 
 
 Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, ανέφερε ο κος Χαραλάμπους, θα 

επιχορηγήσει την εκδήλωση μέχρι €1000. Έχει γίνει εγγραφή στην σελίδα του 
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού «BE ACTIVE» για τη διαφήμιση της 

εκδήλωσης και σε συνεννόηση με την Αν. Δημοτική Γραμματέα ανατέθηκε η 
κατασκευή μικρής εξέδρας στον κο Γεώργιο Κουμή Τζιωρτζιή. 

 
25. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (Αρ. Φακ. 11.25.169) 
 

 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Λούκας Πολυκάρπου ενημέρωσε το Δημοτικό 
Συμβούλιο ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Εταιρεία P.C.E. Ltd στην 

οποία ανατέθηκε η αναβάθμιση της ιστοσελίδας, κατά την οποία συζητήθηκαν 
διάφορα θέματα όπως τα κείμενα, μεταφράσεις, φωτογραφίες και ετοιμασία 
συμβολαίου. 

 
 

      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  


