Αρ. Φακ. 4.0.0
Πρακτικά συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου Δερύνειας που
έγινε στα Γραφεία του Δήμου την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018
και ώρα 13:00 – 16:00 με κωδικό αριθμό ΔΣΔ 3/2018
Παρόντες
Άντρος Γ. Καραγιάννης
Ανδρέας Ζαχαρία
Ανδρέας Γρηγορίου
Αννίτα Λίλη Γεωργίου
Αντρέας Παναγιώτου
Λούκας Πολυκάρπου
Νίκος Μιχαήλ
Χρίστος Ττόφιας

Δήμαρχος
Αντιδήμαρχος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος (προσήλθε στις 13:20)
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος (προσήλθε στις 13:15)

Απών
Νίκος Χαραλάμπους

Δημοτικός Σύμβουλος (Δικαιολογημένος)

Παρακαθήμενοι
Λέανδρος Θεοχάρους
Χρίστος Ζάνης
Γιώτα Ζάνη
Γαβριέλα Γαβριήλ Πολυκάρπου
Μαρία Χατζηαντώνη

Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου
(παρακάθισε κατά τη συζήτηση του θέματος με
αρ. 5)
Εργάτης
Σύζυγος Χρίστου Ζάνη
(παρακάθισαν κατά τη συζήτηση του θέματος
με αρ. 5)
Αν. Δημοτική Γραμματέας, Δημοτική
Μηχανικός, Πρακτικογράφος
Λογιστική Λειτουργός

1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (Αρ. Φακ. 11.0.1)
Εξετάστηκαν 5 αιτήσεις για εισφορές.
1.6 Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής «Αχιλλέας» (Αρ. Φακ.
19.17.0 κ140-137)
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Αντρέας Παναγιώτου, ενημέρωσε το
Σώμα ότι, σε τελευταία του συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο του
«Αχιλλέα» αποφάσισε την αύξηση της συνεισφοράς των μελών του, λόγω
και των αυξημένων οικονομικών αναγκών του, γιατί έχει προσλάβει ακόμα
ένα λειτουργό. Η συνεισφορά του Δήμου Δερύνειας για το 2018 θα
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ανέρχεται στο ποσό των €3.997,98 και έχει καθοριστεί με βάση τον
πληθυσμό κάθε Δήμου και Κοινότητας που συμμετέχει στον «Αχιλλέα».
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πιο πάνω ποσό και αποφάσισε
όπως δοθεί στον «Αχιλλέα» ένας παλιός ηλεκτρονικός υπολογιστής για
κάλυψη των αναγκών του. Επίσης τον Δήμο Δερύνειας θα εκπροσωπούν
στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Αχιλλέα», οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Αντρέας Παναγιώτου και Αννίτα Λίλη.
2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (Αρ. Φακ. 36.0.0)
2.1 11Ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Φράουλας (Αρ. Φακ. 36.26.23)
Η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού
ενημέρωσε το Σώμα για τις μέχρι σήμερα ενέργειες για την
πραγματοποίηση του 11ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Φράουλας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως:
-

Κάθε Δευτέρα να πραγματοποιούνται συσκέψεις των διαφόρων
Επιτροπών για το Φεστιβάλ και σ’ αυτές να καταβάλλεται προσπάθεια
όπως παρευρίσκεται το Δημοτικό Συμβούλιο.

-

Οριστεί ως Γενικός Συντονιστής ο Γραμματειακός Λειτουργός του
Δήμου κος Κυριάκος Παναγιώτου.

-

Ο Προϋπολογισμός του Φεστιβάλ να ανέλθει στο ποσό των €35.000.

-

Στην επόμενη συνεδρία να οριστούν οι Πρόεδροι των Επιτροπών.

2.2 Επιστολή Αναγέννησης Δερύνειας Κ39-38
Η Αναγέννηση Δερύνειας με απαντητική επιστολή της προς τον
Δήμο, αναφέρει ότι παραχωρεί το γήπεδό της για τη διοργάνωση του
Φεστιβάλ Φράουλας και θέτει διάφορους όρους και προϋποθέσεις.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως στην
επόμενη συνεδρία που θα κληθούν οι εκπρόσωποι της Αναγέννησης
Δερύνειας, να τεθεί και αυτό το θέμα προς συζήτηση.
2.3 «Καρναβάλι» Αμμοχώστου (Αρ. Φακ. 36.27.0 Κ17)
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη ότι στην Καρναβαλίστικη παρέλαση
που θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Παραλιμνίου, θα συμμετάσχει το
Χορευτικό Συγκρότημα του Δήμου με άρμα και ομάδα 30 ατόμων και
κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, συμφωνήθηκε όπως το Δημοτικό
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Συμβούλιο καλύψει το ήμισυ του κόστους των στολών, καθώς επίσης και
άλλα μικροέξοδα για την ετοιμασία του άρματος.
Η Λογιστική Λειτουργός ανέφερε ότι, σύμφωνα με το τιμολόγιο της
Εταιρείας Mimax Trading Ltd, το κόστος των στολών θα ανέλθει στα €1097
και μέχρι σήμερα το Χορευτικό Συγκρότημα έμβασε ποσό ύψους €465.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Λούκας Πολυκάρπου, ανέφερε ότι μετά
και τις επαφές που είχε με Οργανωμένα Σύνολα του Δήμου, για
πραγματοποίηση Καρναβαλίστικης εκδήλωσης και στον Δήμο μας,
προσέκρουσε στο γεγονός ότι το 112ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων του
Δήμου έχει ήδη προγραμματίσει καρναβαλίστικο χορό.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε τα πιο πάνω, ενέκρινε την
καταβολή του ποσού για τις στολές και αποφάσισε όπως το θέμα φιλοξενίας
της καρναβαλίστικης εκδήλωσης στον Δήμο, επανέλθει για τον επόμενο
χρόνο.
2.4 Καθαρά Δευτέρα στην Αγία Μαρίνα (Αρ. Φακ. 36.27.0)
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι έχει εγκριθεί από τα Ηνωμένα
Έθνη το αίτημα του Δήμου για παρουσία δημοτών στην Νεκρή Ζώνη, παρά
την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας και για τον σκοπό αυτό θα
πραγματοποιηθεί σύσκεψη την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 με τα
Ηνωμένη Έθνη, για συζήτηση επιμέρους θεμάτων.
3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Αρ. Φακ. 47.0.0)
3.1 2 Will Project to Work for Integration of Local Life
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Αντρέας Παναγιώτου ενημέρωσε το
Σώμα για τις μέχρι σήμερα ενέργειες για τη συμμετοχή του Δήμου στο πιο
πάνω πρόγραμμα, στο οποίο θα αντιπροσωπεύσει τον Δήμο Δερύνειας μαζί
με την Μαριάννα Ανδρέου, που θα γίνει στην Μάλτα από τις 23-27
Φεβρουαρίου 2018.
Το αεροπορικό εισιτήριο που θα καταβάλουν οι δύο συμμετέχοντες
ανέρχεται στα €220.
3.2 ΕΛΙΚΑΣ Κ241-307
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι έχει
αποσταλεί στον Δήμο από τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας
ΕΛΙΚΑΣ επιστολή για ένταξη του Δήμου Δερύνειας στον Όμιλο, με ετήσια
συνεισφορά €1500 και εφάπαξ εισφορά ύψους €500.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως μη
ενταχθεί στον πιο πάνω Όμιλο.
3.3 FLOW – Foster Local Outcasts Without Stigmatization K365363
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη ότι το πιο πάνω Πρόγραμμα θα
πραγματοποιηθεί στην Μάλτα από τις 21 – 24 Μαρτίου 2018 και αφορά τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες καθώς οι ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού. Ανάδοχος του Προγράμματος είναι ο Δήμος της Santa Lucija
και ο Δήμος Δερύνειας μπορεί να συμμετάσχει με 4 αντιπροσώπους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως τον
Δήμο αντιπροσωπεύσουν η κα Αννίτα Λίλη, Δημοτική Σύμβουλος, η κα
Παντελίτσα Καραγιώργη, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, η κα Μαρία
Κυριάκου, φιλόλογος που συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών και ο κος
Τάσος Καρσουμάς, εθελοντής-διασώστης της Πολιτικής Άμυνας. Το κόστος
των αεροπορικών εισιτηρίων θα καλύψουν οι συμμετέχοντες και όλα τα
άλλα έξοδα θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα.
3.4 STEP ONE – Sport Traditions Educate of New Europe K308-312
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι δυστυχώς,
παρόλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τον ίδιο αλλά και από
άλλα μέλη του Σώματος, δεν κατέστη δυνατό να εξευρεθούν τα δύο άτομα
για να εκπροσωπήσουν τον Δήμο στην αποστολή στο Ναύπλιο της
Ελλάδας, από τις 9-11 Μαρτίου 2018.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως το
Δημοτικό Συμβούλιο εκπροσωπήσει ο Αντιδήμαρχος κος Ανδρέας Ζαχαρία
και η υπεύθυνη των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο
Δήμος κα Νίκη Στέκα Αρτέμη. Το ύψος του αεροπορικού εισιτηρίου
ανέρχεται στα €190.
4. ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ (Αρ. Φακ. 23.11.1)
Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να
ενεργήσει άμεσα για την τοπιοτέχνηση του κυκλικού κόμβου της
Λεωφόρου Ελευθερίας, για την οποία υπάρχει στον Προϋπολογισμό
πρόνοια ύψους €50.000. Μετά από επαφές που είχε με εμπορευόμενους
που έχουν σχέσεις με την Κίνα, παρουσίασε μερικές προτάσεις σε
φωτογραφίες για την τοπιοτέχνηση του κυκλικού κόμβου, όπως και
τοποθέτηση σημάνσεων που να αναγράφουν «Καλωσορίσατε στη
Δερύνεια» στις εισόδους του Δήμου.
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Η Δημοτική Μηχανικός ανέφερε ότι η διαδικασία πρέπει να τεθεί στις
σωστές βάσεις, δηλαδή να γίνει με όλες τις αναγκαίες μελέτες. Υπάρχει
ήδη, συνέχισε η πρόταση από την ομάδα επιστημόνων που παρουσιάστηκε
στο παρελθόν στο Δημοτικό Συμβούλιο και την οποία αποδέκτηκε και ο
Δήμος Παραλιμνίου.
Ακολούθως η Δημοτική Μηχανικός παρουσίασε την πρόταση της
ομάδας του Γεώργιου Κυρμίτση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως σε
επόμενη συνεδρία κληθεί η ομάδα του Γεώργιου Κυρμίτση καθώς οι
εμπορευόμενοι δημότες Δερύνειας που έχουν σχέση με την Κίνα για
συζήτηση του θέματος.
5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Αρ. Φακ. 5.0.0)
Το Δημοτικό Συμβούλιο
προσωπικό του Δήμου.

συζήτησε

θέματα

που

αφορούν

το

6. ΕΤΑΠ - ΕΒΕΑ – ΤΕΒΕΑ (Αρ. Φακ. 4.18.1, 4.17.0 & 4.70.0)
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα της συνεργασίας των πιο
πάνω Σωμάτων και αποφάσισε όπως ο Δήμος Δερύνειας να μην εμπλακεί
σε καμιά διαμάχη μεταξύ ΕΒΕΑ & ΤΕΒΕΑ.
Όσον φορά τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που εκπροσωπούν
τον Δήμο στα πιο πάνω Σώματα, ο Δήμαρχος τόνισε ότι αυτά θα πρέπει
στις τοποθετήσεις τους στις συνεδρίες των Σωμάτων, να εκφράζουν και να
μεταφέρουν τις αποφάσεις του Δήμου Δερύνειας και όχι τις προσωπικές
τους απόψεις και θέσεις.
7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΧΩΡΩΝ (Αρ. Φακ. 9.5.0,
7.16.0 & 19.0.0)
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε τα θέματα της αναβάθμισης του
Δημοτικού Πάρκου, της ανακαίνισης των δημόσιων αποχωρητηρίων, της
τοποθέτησης καθισμάτων στο Αμφιθέατρο και της συντήρησης του
Λαογραφικού Μουσείου και αποφάσισε όπως το επαναφέρει, αφού
αναμένεται η έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου από το Υπουργείο
Εσωτερικών και Οικονομικών.
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8. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ (Αρ. Φακ.
36.1.0)
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι κανένα μέλος του Δημοτικού
Συμβουλίου, δεν εξέφρασε ενδιαφέρον να συνοδεύσει τη Δημοτική
Χορωδία στην Πολωνία και γι’ αυτό το λόγο θα την συνοδεύσει ο ίδιος.
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

