
Αρ. Φακ. 4.0.0  

 
Πρακτικά συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου Δερύνειας που 

έγινε στα Γραφεία του Δήμου την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017  

και ώρα 13:30 – 17:15 με κωδικό αριθμό ΔΣΔ 15/2017 
 

Παρόντες 
 
Άντρος Γ.  Καραγιάννης 
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Ανδρέας Γρηγορίου 

Αντρέας Παναγιώτου 
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Νίκος Μιχαήλ 
Νίκος Χαραλάμπους 
Χρίστος Ττόφιας 

 
Απούσα 

 
Αννίτα Λίλη Γεωργίου 
 

Δήμαρχος 

Αντιδήμαρχος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

Δημοτικός Σύμβουλος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

Δημοτικός Σύμβουλος 
Δημοτικός Σύμβουλος   
Δημοτικός Σύμβουλος   

 
 

 
Δημοτική Σύμβουλος    (Δικαιολογημένη)                                         
 

Παρακαθήμενοι  
 

Λέανδρος Θεοχάρους    Νομικός Σύμβουλος (παρακάθισε κατά 
                                                 τη συζήτηση του θέματος με αρ. 4) 
Σταύρος Βραχίμης                       Εκπρόσωποι Συνδέσμου Αρχιμαγείρων  

Γιώργος Πισιήλης                         Κύπρου (παρακάθισαν κατά τη  
                                                 συζήτηση του θέματος με αρ. 5) 

Αχιλλέας Αχιλλέως     Διαχειριστής καφενείου Δημοτικού  
                                                 Πάρκου/Αμφιθεάτρου (παρακάθισε 
                                                 κατά τη συζήτηση του θέματος με αρ. 6) 

Αβραάμ Αβραάμ                          Διαχειριστής καφετέριας Υπαίθριου 
                                                 Μουσείου Παραδοσιακών Επαγγελμάτων 

                                                (παρακάθισε κατά τη συζήτηση του 
                                                 Θέματος με αρ. 7) 
Νίκη Στέκα Αρτέμη                      Εκπρόσωποι του Δήμου σε Ευρωπαϊκό  

Τάσος Χατζηλευτέρης                  Πρόγραμμα (παρακάθισαν κατά τη  
                                                συζήτηση του θέματος με αρ. 9) 

  
Γαβριέλα Γαβριήλ Πολυκάρπου 
 

Μαρία Χατζηαντώνη 
 

Αν. Δημοτική Γραμματέας, Δημοτική 
Μηχανικός, Πρακτικογράφος 

Λογιστική Λειτουργός 
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1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΕΣ (Αρ. Φακ. 11.0.1) 

   
  Εξετάστηκε μια αίτηση 
 

 
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (Αρ. Φακ. 36.1.0) 

 
2.1 Αίτημα για χορηγία Συναυλίας αφιέρωμα στον Χρίστο Λεοντή Κ56-

41) 

  
 Η Λογιστική Λειτουργός ενημέρωσε το Σώμα ότι, η Δημοτική Χορωδία 

υπέβαλε κατάσταση εξόδων για τη διοργάνωση της πιο πάνω συναυλίας, που 
ανέρχονται στο ποσό των €9891. 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορηγία ποσού €1500 ως οι 
Κανονισμοί Λειτουργίας των Πολιτιστικών Σχημάτων του Δήμου. 

  
2.2 16ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Δερύνειας 2017, αφιερωμένο στον Μίκη 

Θεοδωράκη και στα 30χρονα της Δημοτικής Χορωδίας Κ60 
 
 Με επιστολή της Δημοτική Χορωδία, ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο 

για τη διοργάνωση της πιο πάνω εκδήλωσης και παρακαλεί όπως προσκληθεί ο 
Υπουργός Εσωτερικών και θέσει το Φεστιβάλ υπό την αιγίδα του. Σε περίπτωση 

κωλύματος, να καλεστεί ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και ενέκρινε το αίτημα της 

Χορωδίας. 
 

 
3. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟ ΛΕΑΝΔΡΟ 
ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ (Αρ. Φακ. 20.0.0) 

 
3.1 Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας (Αρ. Φακ. 14.1.0) 

 
 Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο πιο πάνω θέμα και επεσήμανε ότι πρέπει 
άμεσα να απαντηθούν οι επιστολές τόσο των δημοτών της οδού Αφροδίτης, όσο 

και του Κινήματος των Οικολόγων, που αφορούν τη λειτουργία Κεραιών Κινητής 
Τηλεφωνίας. 

 
3.2 O Περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας (Δήλωση και 

Έλεγχος Περιουσίας ) Νόμος (Αρ. Φακ. 6.49.0) 

 
 Ο Νομικός Σύμβουλος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο πιο πάνω 

Νόμος αφορά τον Δήμαρχο, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους 
Αναπληρωτές Δημοτικούς Γραμματείς και η ημερομηνία υποβολής έχει μετατεθεί 
από τις 23/9/2017 στις 31/10/2017. Η Υπηρεσία του Δήμου έχει εφοδιάσει τα 

μέλη με το σχετικό υλικό. 
 

 Ο Δήμαρχος κάλεσε όλα τα μέλη όπως υποβάλουν έγκαιρα της δηλώσεις 
τους. 
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3.3 Εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα (Αρ. Φακ. 19.0.3)  
 
3.3.1 Επιστολή Evangelos Knais Estates Ltd K95 

 
 Με επιστολή της η πιο πάνω Εταιρεία ενημερώνει ότι υπάρχει 

εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο στο χώρο στάθμευσης της Εταιρείας στη Λεωφόρο 
Ελευθερίας 11 και καλεί τον Δήμο όπως το απομακρύνει. 
 

 Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμο, άρθρο 92Α ο 
Δήμος πρέπει να προβεί στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, για τη 

μετακίνηση του αυτοκινήτου. 
 

3.3.2 Εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα στη Βιομηχανική Ζώνη (Αρ. Φακ. 
19.5.0) 

 

 Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι η Αστυνομία αυτεπάγγελτα, έχει καταγγείλει 
άτομα τα οποία έχουν τοποθετήσει αυθαίρετα αυτοκίνητα στη Βιομηχανική Ζώνη 

και συγκεκριμένα τον Παναγιώτη Θωμά, ο οποίος καλείται όπως παρουσιαστεί 
στο Δικαστήριο στις 20/9/2017. 
  

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως ενημερωθεί 
η Αστυνομία ότι ο κος Παναγιώτης Θωμά έχει συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις 

της Αστυνομίας. 
 
  Ο Δήμαρχος κάλεσε τα μέλη όταν εντοπίζουν εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα 

στα όρια του Δήμου,  να τα δηλώνουν στην Αστυνομία και στην Υπηρεσία του 
Δήμου για να ξεκινούν οι διαδικασίες για την απομάκρυνσή τους. 

 
3.4 Τοποθέτηση αφισών χωρίς άδεια (Αρ. Φακ. 23.0.1) 
 

 Ο Νομικός Σύμβουλος επικοινώνησε με Εταιρεία η οποία ανέλαβε τη 
διαφήμιση συγκεκριμένης παράστασης και τοποθέτησε χωρίς άδεια, μεγάλο 

αριθμό αφίσων στα όρια του Δήμου και τους ενημέρωσε ότι είναι απαραίτητη η 
εξασφάλιση άδειας από τον Δήμο. 
 

 
4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ/ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Αρ. Φακ. 

36.0.0 Κ148-145) 
 
  Στη συνεδρία παρευρίσκονται οι κύριοι Σταύρος Βραχίμης και Γιώργος 

Πισιήλης. Σκοπός της παρουσίας τους είναι η επεξήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
της πρότασης του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων/Γαστρονόμων Κύπρου για 

συμμετοχή του στο Φεστιβάλ Φράουλας, με την παρασκευή του γλυκίσματος 
«Pavlova»,  μεγέθους πέραν των 50m2 και υποβολή αίτησης για ένταξη του στο 
ρεκόρ Guinness.  

 
 Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου ανέφεραν ότι επιθυμούν όπως ο Δήμος 

αναλάβει το κόστος της παρασκευής του γλυκίσματος, (γύρω στα €1500), 
παραχωρήσει τον αναγκαίο χώρο κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Φράουλας και 
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να αναφέρεται ως συνδιοργανωτής με τον Δήμο Δερύνειας. Εκτός από τον χώρο, 

θα χρειαστούν περίπου 500 κιλά φράουλας τα οποία ο Δήμος θα πρέπει να 
εξασφαλίσει. Το γλύκισμα θα διατεθεί δωρεάν στους επισκέπτες του Φεστιβάλ 
Φράουλας. 

 
 Επίσης ο Σύνδεσμος ζητά όπως του παραχωρηθεί περίπτερο στην 

εκδήλωση της Χριστουγεννιάτικης Λεωφόρου για ετοιμασία και προσφορά προς 
το κοινό γλυκίσματος «Pavlova»,  σε πιο μικρή κλίμακα που θα θεωρηθεί ως 
πρόβα για το ρεκόρ Guinness. 

   
 Στο σημείο αυτό ο Δήμος ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του Συνδέσμου 

για την πρωτοβουλία τους και απεχώρησαν από τη συνεδρία. 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως το 
επαναφέρει με τη συζήτηση του Προϋπολογισμού για το 2018, να γίνουν οι 
απαραίτητες διαδικασίες για το ρεκόρ Guinness μέσω του Νομικού Συμβούλου 

του Δήμου και να συζητηθεί το θέμα της ποσότητας της φράουλας με τους 
φραουλοπαραγωγούς.  

 
 Όσον αφορά τη συμμετοχή του Συνδέσμου στη Χριστουγεννιάτικη 
Λεωφόρο εγκρίθηκε, αφού δεν θα έχει οποιοδήποτε κόστος για τον Δήμο και θα 

αναβαθμίσει το πρόγραμμα. 
 

 
5. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ/ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ (Αρ. Φακ. 

11.25.149) 

 
 Ο Δήμαρχος καλωσόρισε στη συνεδρία τον διαχειριστή της καφετέριας κο 

Αχιλλέα Αχιλλέως και του έδωσε τον λόγο. 
  
 Ο κος Αχιλλέως ενημέρωσε τα μέλη ότι λόγω της έλλειψης κλειστού 

χώρου δεν μπορεί να εργαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ιδιαίτερα κατά 
τους χειμερινούς μήνες και γι’ αυτό τον λόγο θεωρεί ότι μόνο δύο μήνες τον 

χρόνο εργάζεται και τους υπόλοιπους υποαπασχολείται. Για να είναι δυνατή η 
απασχόλησή του καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου θεωρεί ότι πρέπει να γίνει 
επέκταση της κουζίνας προς τα πίσω, με επαγγελματικές συσκευές και ο 

υφιστάμενος χώρος να είναι χώρος για τοποθέτηση τραπεζιών. 
 

 Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον κο Αχιλλέως ο οποίος αποχώρησε από τη 
συνεδρία. 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα της ετοιμασίας μελέτης και 
αποφάσισε όπως σε επόμενη συνεδρία, επαναφερθεί το σχέδιο που ετοίμασε το  

Αρχιτεκτονικό Γραφείο Πεύκιος Γεωργιάδης και προχωρήσει στην επιδιόρθωση 
και αναβάθμιση του φωτισμού του Πάρκου, μέσω του Γραφείου του κου Λούη 
Βακανά. 
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6. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ (Αρ. Φακ. 11.25.118) 
 

  Ο Δήμαρχος καλωσόρισε στη συνεδρία τον διαχειριστή της καφετέριας κο 

Αβραάμ Αβραάμ και του έδωσε τον λόγο. 
 

 Ο κος Αβραάμ ευχαρίστησε το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συνεργασία και 
ανέφερε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας των εκθεμάτων, όπως κάμερες 
ασφάλειας, τοποθέτηση πλαστικών προστατευτικών και θα ήταν καλό να γίνει 

συντήρηση του κτηρίου. Ο κος Αβραάμ έθεσε επίσης το θέμα της τροφοδοσίας 
από τρίτους, σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο Υπαίθριο Μουσείο και 

ζήτησε όπως ενημερώνεται σχετικά και να του παρέχεται η δυνατότητα να 
προσφέρει τουλάχιστον τα ποτά. 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης ότι, η Εταιρεία Sea Dreams 
Enterprises Ltd, αφαίρεσε για φέτος από το πρόγραμμά της τις εκδρομές στη 

Δερύνεια, παρ’ όλες τις προσπάθειες και τις ενέργειες που κατέβαλε τόσο ο 
Αντιδήμαρχος, λόγω της απουσίας του Δημάρχου στο εξωτερικό, όσο και ο 

Δήμαρχος  με την επιστροφή του. Αποφασίστηκε όπως καταβληθούν ξανά 
προσπάθειες για επανένταξη της Δερύνειας στο πρόγραμμα επισκέψεων 
τουριστών για τη νέα τουριστική περίοδο.  

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο  ευχαρίστησε τον κο Αβραάμ Αβραάμ για τη 

συνεργασία και αποφάσισε όπως ανανεωθεί το Συμβόλαιό του για ακόμα ένα 
χρόνο και προωθηθούν τα αιτήματά του για καλύτερη λειτουργία των Μουσείων 
και της καφετέριας. 

 
 

7. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Αρ. Φακ. 4.15.0) 

 

    Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη 
συνάντηση των Τοπικών Αρχών με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

κατά την επίσκεψή του στην Επαρχία Αμμοχώστου στις 11 Σεπτεμβρίου 2017. 
Στη συνάντηση παρευρίσκοντο εκτός από τον Δήμαρχο, ο Αντιδήμαρχος και η 
Αν. Δημοτική Γραμματέας. Η ομιλία του Προέδρου είναι στη διάθεση των μελών 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Στη συνέχεια η Αν. Δημοτική Γραμματέας ενημέρωσε το Σώμα για τις μέχρι 
σήμερα ενέργειες και συσκέψεις που έγιναν στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για την 
κατασκευή της οδού Σταδίου και θεωρεί ότι πρέπει να ασκηθούν μεγαλύτερες 

πιέσεις προς το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για να 
ξεπεραστούν τα διάφορα εμπόδια. 

 
 Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Υπουργό 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 
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8. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» (Αρ. Φακ. 

47.0.0) 
 
 Ο Δήμαρχος καλωσόρισε στη συνεδρία την κα Νίκη Στέκα Αρτέμη και τον 

κο Τάσο Χατζηλευτέρη οι οποίοι συμμετείχαν σε αποστολή του Δήμου, στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» στο οποίο 

συμμετέχει ο Δήμος Δερύνειας εδώ και δύο χρόνια και τους έδωσε τον λόγο. 
 
 Ο κος Τάσος Χατζηλευτέρης έκαμε σύντομη αναφορά στην αποστολή του 

Δήμου Δερύνειας στην Πολωνία από τις 29/5/2017 – 3/6/2017, στην οποία 
συμμετείχαν συνολικά 6 άτομα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε συναντήσεις με 

εκπροσώπους άλλων πόλεων από διάφορες χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Σουηδία, 
Λιθουανία, Τσεχία) που συμμετέχουν στο ίδιο πρόγραμμα και γνωριμία με τον 

Δήμο Jablonna της Πολωνίας. Οι συμμετέχοντες καταβάλλουν το αντίτιμο του 
αεροπορικού εισιτηρίου και τα υπόλοιπα έξοδα καλύπτονται από το Πρόγραμμα. 
Οι επαφές και η ανταλλαγή εμπειριών θεωρούνται πολύ χρήσιμες και θα ήταν 

καλό να συνεχιστούν και στο μέλλον. 
 

 Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι η κα Νίκη Στέκα Αρτέμη, ως μέλος του 
προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου είχε οριστεί συντονίστρια του 
προγράμματος από μέρους του Δήμου Δερύνειας και είχε συμμετάσχει σε ακόμα 

δύο αποστολές του Δήμου στα πλαίσια του προγράμματος που είχαν 
πραγματοποιηθεί στην Ιταλία. 

  
 Η κα Νίκη Στέκα Αρτέμη ανέφερε ότι καταφέραμε να συμμετέχουμε σε ένα 
δίκτυο δεκάδων πόλεων/μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Συνέχεια γίνονται 

αιτήσεις και καταβάλλονται προσπάθειες για συμμετοχή σε προγράμματα. Η 
επόμενη συμμετοχή μας είναι στο πρόγραμμα «STOW-Solidarity The Only Way» 

που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Soriano nel Cimino της Ιταλίας, στα πλαίσια 
του Φεστιβάλ Κάστανου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πόλεις από την Ιταλία, 
Σουηδία, Ελλάδα, Μάλτα, Ουγγαρία, Σλοβενία και Βουλγαρία. Η συμμετοχή μας 

στα προγράμματα απαιτεί πολλή δουλειά και σε άλλους Δήμους υπάρχει ειδική 
υπηρεσία η οποία ασχολείται με αυτά τα θέματα. 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε τα πιο πάνω και αποφάσισε ως 
ακολούθως: 

 
 Η κα Νίκη Στέκα Αρτέμη να εξακολουθήσει να ενεργεί ως Εξωτερικός 

Συνεργάτης/ Συντονίστρια του Δήμου για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους 
πολίτες». 
 

 Για όλες τις ενέργειες της Συντονίστριας να ενημερώνονται άμεσα τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου κύριοι Αντρέας Παναγιώτου και Λούκας 

Πολυκάρπου. 
 

 Σε όλες τις αποστολές να συμμετέχει μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και 

δημότες που έχουν εμπλοκή στα κοινά. 
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9. ΔΙΑΦΟΡΑ 

 
 Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη για τα πιο κάτω: 
 

 Απόψε 13/9/2017 θα γίνει η παρουσίαση των ομάδων της Αναγέννησης, 
στο Υπαίθριο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Παραδοσιακών Επαγγελμάτων. 

 
 Την Πέμπτη 14/9/2017 και ώρα 10:00 π.μ. θα γίνει συνεδρία της 

Διαχειριστικής Επιτροπής του Κέντρου Ενηλίκων. 

 
 Την Παρασκευή 15/9/2017 και ώρα 12:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί 

συνάντηση με τον Αρχηγό της Αστυνομίας στη Λευκωσία και κάλεσε τα 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να παραστούν. 

 
    
10. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ (Αρ. Φακ. 5.1.6) 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα της εργοδότησης των δύο 

έκτακτων εργατών και αποφάσισε την επέκταση και τερματισμό της απασχόλησής 
τους την 31/12/2017.  
   

    
11. ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ (Αρ. Φακ. 23.5.0) 

 
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Νίκος Μιχαήλ έθεσε το θέμα της μερικής 
μονοδρόμησης της οδού Ομονοίας και ζητά όπως το Δημοτικό Συμβούλιο 

αναθεωρήσει την απόφασή του. Ο ίδιος τόνισε ότι δέχεται παράπονα από 
πολλούς δημότες που ζητούν επιτακτικά την κατάργηση της μονοδρόμησης.  

 
 Η Αν. Δημοτική Γραμματέας ανέφερε ότι τα Δημόσια Έργα είναι πρόθυμα 
να αναλάβουν το έργο της επιδιόρθωσης του οδοστρώματος, για τις οδούς 

Ομονοίας και Καλυθιών, μόλις εγκριθούν οι Προϋπολογισμοί τους και να 
μπορέσουν να προκηρύξουν προσφορά. Τα πιο πάνω τοποθετούνται χρονικά 

αρχές του 2018. 
 
 Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε όπως προταθεί στην Αρχή Αδειών, να 

προτρέπει τους δασκάλους οδήγησης να μην χρησιμοποιούν την οδό Ομονοίας, 
γιατί δημιουργείται περισσότερη συμφόρηση. 

 
 Με επιστολή της (Κ134) η Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου ζητά από 
τον Δήμο, την κατάργηση της μονοδρόμησης, γιατί θεωρεί ότι το πρόβλημα δεν 

έχει επιλυθεί και έχει δημιουργήσει άλλα προβλήματα οδικής ασφάλειας. 
 

 Ο Δήμαρχος τόνισε ότι κατανοεί τις αντιδράσεις μερίδας δημοτών, αλλά θα 
πρέπει να παραμείνει η κατάσταση ως έχει, γιατί θεωρεί ότι ο δρόμος είναι αρκετά 
επικίνδυνος και πάνω απ’ όλα προέχει η ασφάλεια των διερχομένων. Αν θα 

πρέπει να αποφασίσουμε, κατέληξε, μεταξύ των μεμονωμένων αντιδράσεων και 
της ασφάλειας των πολλών, ο ίδιος θα προτιμήσει το κοινό συμφέρον και την 

ασφάλεια των πολλών. Εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για πιθανή πρόκληση 
ατυχημάτων, λόγω της ακαταλληλότητας και επικινδυνότητας του δρόμου. 
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 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε πλειοψηφικά την 
κατάργηση της μονοδρόμησης. Με την απόφαση διαφώνησαν ο Δήμαρχος και ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κος Αντρέας Παναγιώτου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος 

Νίκος Χαραλάμπους τήρησε αποχή. 
 

 Αποφασίστηκε επίσης όπως καθαριστεί ο δρόμος από τις ακακίες που 
υπάρχουν κατά μήκος του, προτού δοθεί στην κυκλοφορία. 
   

      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  


