
Αρ. Φακ. 4.0.0  

 
Πρακτικά συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου Δερύνειας που 

έγινε στα Γραφεία του Δήμου την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017  

και ώρα 13:30 – 17:25 με κωδικό αριθμό ΔΣΔ 19/2017 
 

Παρόντες 
 
Άντρος Γ.  Καραγιάννης 

Ανδρέας Ζαχαρία 
Ανδρέας Γρηγορίου 

Αννίτα Λίλη Γεωργίου 
Αντρέας Παναγιώτου 

Λούκας Πολυκάρπου 
Νίκος Μιχαήλ 
Νίκος Χαραλάμπους 

Χρίστος Ττόφιας 
 

 

Δήμαρχος 

Αντιδήμαρχος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

Δημοτική Σύμβουλος  (προσήλθε στις 16:00)    
Δημοτικός Σύμβουλος 

Δημοτικός Σύμβουλος 
Δημοτικός Σύμβουλος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

Δημοτικός Σύμβουλος (προσήλθε στις 13:50) 
 

                                         
Παρακαθήμενοι  
 

Λίνος Πετρίδης        
 

Παύλος Παύλου 
Νίκος Λίλης 
Ευάγγελος Κναής 

 
 

Γαβριέλα Γαβριήλ Πολυκάρπου 
 
Μαρία Χατζηαντώνη 

 
 

Εκπρόσωπος Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Πετοσφαίρισης 

Πρόεδρος Αναγέννησης Δερύνειας 
Αντιπρόεδρος Αναγέννησης Δερύνειας 
Πολιτικός Μηχανικός 

(παρακάθισαν κατά τη συζήτηση του θέματος με 
αρ. 4) 

Αν. Δημοτική Γραμματέας, Δημοτική Μηχανικός, 
Πρακτικογράφος 
Λογιστική Λειτουργός (παρακάθισε κατά τη 

συζήτηση των θεμάτων με αρ. 1-8) 

 
 
 
1. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Αρ. Φακ. 43.3.0 Κ126-117) 
 

 Η Λογιστική Λειτουργός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχει 
λήξει η Συμφωνία για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δήμου, με την Εταιρεία Spectrum, στις 12 

Σεπτεμβρίου 2017. Η Εταιρεία υποβάλλει εκ νέου Συμφωνία Συντήρησης 
για περίοδο ενός χρόνου με το ποσό των €1950, όπως και προηγουμένως. 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή Συμφωνίας με την 
πιο πάνω Εταιρεία, γιατί το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρεται 

θεωρείται πολύ ικανοποιητικό. 
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2. ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΥΛΛΩΝ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (Αρ. Φακ. 6.26.0) 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση χορηγίας ύψους 
€400 στο Καταφύγιο Σκύλων, που διατηρεί η κα Ελένη Στασοπούλου στη 

Σωτήρα, με την οποία συνεργάζεται ο Δήμος όταν υπάρχει πρόβλημα με 
τους αδέσποτους σκύλους. 

 
 Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι ο Δήμος διατηρεί στον χώρο 
της αποθήκης στη Βιοτεχνική Περιοχή κατάλληλα κλουβιά, τα οποία 

θεωρούνται πολύ καλού επιπέδου, έχουν επιθεωρηθεί και από το 
Κτηνιατρείο, μέσα στα οποία κρατούνται προσωρινά οι αδέσποτοι σκύλοι. 

 
 

3. ΕΝΟΙΚΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (Αρ. Φακ. 16.6.0) 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα του ύψους του ενοικίου 

για τα βιοτεχνικά οικόπεδα, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αρκετό 
ενδιαφέρον από βιοτέχνες για εκμίσθωσή τους, με αποτέλεσμα να 

παραμένουν ανεκμετάλλευτα. Μέχρι στιγμής έχουν υπογραφεί μόνο 3 
Συμβάσεις Μίσθωσης. 
   

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως 
τροποποιήσει προηγούμενη απόφασή του ως ακολούθως: 

 
 Με την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης καταβάλλεται ενοίκιο 6 

μηνών ως προκαταβολή, το οποίο δεν επιστρέφεται σε περίπτωση 

ακύρωσης της Σύμβασης. 
 Τα επόμενα 2 χρόνια δεν θα καταβάλλεται ενοίκιο. 

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

θα είναι €4,77/μ2.  

 Μετά το 12ο έτος και μέχρι τη συμπλήρωση των 33ων ετών το ετήσιο 
ενοίκιο θα αυξάνεται κατά 6% κάθε χρόνο. 

  
3.1 Ετοιμασία τρισδιάστατων σχεδίων Βιοτεχνικών Οικοπέδων από 

Γραφείο Γ. Καράς και Συνεργάτες 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα της καθυστέρησης της 

ετοιμασίας τρισδιάστατων σχεδίων, από το πιο πάνω Γραφείο και 
αποφασίστηκε όπως καταβληθεί προσπάθεια για εξεύρεση άλλου Γραφείου, 
γιατί το θέμα θεωρείται πολύ επείγον για τη διαφήμιση των Βιοτεχνικών 

Οικοπέδων. 
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3.2 Επιστολή Εταιρείας ALTO CEMENTOCHEMICA K.A. LTD (Αρ. 

Φακ. 16.6.1 Κ129-125) 
 
 Με επιστολή της η πιο πάνω Εταιρεία, που ασχολείται με εμπορία 

δομικών προϊόντων, υποβάλλει αίτημα για ενοικίαση 4 Βιοτεχνικών 
Οικοπέδων με σκοπό την εκμετάλλευσή τους ως αποθηκευτικός χώρος. 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και ενέκρινε την 
παραχώρηση των οικοπέδων, για το λόγο ότι αυτά πρέπει να διατεθούν το 

συντομότερο δυνατό, για είσπραξη ενοικίων και αποπληρωμή των δανείων 
που συνάφθηκαν για την κατασκευή των βιοτεχνικών οικοπέδων. 

 
 

4. ΓΗΠΕΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Αρ. Φακ. 9.18.0) 
 
 Ο Δήμαρχος καλωσόρισε στη συνεδρία τους κους Λίνο Πετρίδη, 

Παύλο Παύλου και Ευάγγελο Κναή και σημείωσε ότι ο εκπρόσωπος του 
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού δεν κατάφερε να παρευρίσκεται 

σήμερα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
 Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι ο Δήμος Δερύνειας έχει ήδη υποβάλει 

αίτηση για δημιουργία γηπέδων στην άμμο, προς τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αθλητισμού και σε συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά 

τη διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή, ο Πρόεδρος βεβαίωσε τη στήριξή 
του για επιχορήγηση του έργου με ποσό €155.000. Στόχος του Δήμου 
Δερύνειας, συνέχισε ο Δήμαρχος, είναι να εξυπηρετεί διάφορες ομάδες  

πληθυσμού και να δίνεται η ευκαιρία στο κοινό να αθλείται, χωρίς να είναι 
αναγκαία η καταβολή οποιουδήποτε αντιτίμου. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε 

την Αναγέννηση Δερύνειας για την παραχώρηση του χώρου και τόνισε ότι 
η ενέργεια αυτή θα είναι προς όφελος όλων. 
 

 Ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης κος Λίνος 
Πετρίδης ανέφερε ότι η Κ.Ο.Π.Ε. στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει 

ο Δήμος Δερύνειας, ιδιαίτερα για δημιουργία γηπέδων Beach Volley, καθώς 
και άλλων αθλημάτων και θεωρεί ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις. Η 
θέση του Δήμου Δερύνειας που συνορεύει με τους τουριστικούς Δήμους, 

αλλά και η παράδοση που έχει η Δερύνεια στο άθλημα της πετόσφαιρας, σε 
συνδυασμό με το πολύ καλό κλίμα της Κύπρου, είναι βοηθητικά στοιχεία 

για την λειτουργία τέτοιου είδους γηπέδων. Θα μπορούσαν να γίνουν τόσο 
τοπικοί αγώνες, όσο και διεθνείς περιορισμένης έκτασης. Τα γήπεδα θα 
μπορούν να λειτουργούν ως πολυχώροι και να μην περιορίζονται μόνο σε 

ένα άθλημα. 
 

 Ο κος Ευάγγελος Κναής ενημέρωσε το Σώμα ότι σύμφωνα με τα 
πρότυπα της Κ.Ο.Π.Ε. θα δημιουργηθούν δύο γήπεδα, ένα βοηθητικό για 
προπόνηση, το κυρίως γήπεδο και μετακινούμενες κερκίδες. Υπάρχει μικρό 

πρόβλημα με το δωμάτιο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου το οποίο θα 
πρέπει να μετακινηθεί. 
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 Ο Πρόεδρος της Αναγέννησης Δερύνειας κος Παύλος Παύλου 
ανέφερε ότι ως Σωματείο δεν έχει ως πρώτη προτεραιότητα τη δημιουργία 
γηπέδων beach volley, αλλά θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια του Δήμου. 

Βασική προϋπόθεση από πλευράς Αναγέννησης για να γίνουν τα γήπεδα 
είναι η εξασφάλιση αδειών και ο σχεδιασμός ολόκληρου του χώρου 

συμπεριλαμβανομένων της καφετέριας και του χώρου στάθμευσης.  
 
 Ο Αντιπρόεδρος της Αναγέννησης Δερύνειας κος Νίκος Λίλης 

κατέθεσε γραπτώς τις απόψεις του Σωματείου για το θέμα και τόνισε ότι η 
μεγαλύτερη έννοια του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναγέννησης είναι οι 

χώροι στάθμευσης. 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού αντάλλαξε απόψεις και έλυσε 
διάφορες απορίες, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το κόστος κατασκευής, ζήτησε 
από τον κο Ευάγγελο Κναή όπως ενημερώσει το Σώμα για το κόστος της 

αποτύπωσης όλων των χώρων, με σκοπό την υποβολή της αίτησης για 
πολεοδομική άδεια. 

  
 Η Δημοτική Μηχανικός ανέφερε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει 
να λάβει σοβαρά υπόψη τη διαδικασία αδειοδότησης όλων των αθλητικών 

εγκαταστάσεων, της καφετέριας, των χώρων στάθμευσης, με όλα τα 
συνεπακόλουθα, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι η γη είναι 

εκμισθωμένη στον ΚΟΑ με υπεκμίσθωση στην Αναγέννηση χωρίς η 
Αναγέννηση να έχει δικαίωμα περαιτέρω υπεκμίσθωσης. Το γεγονός αυτό 
για να γίνει κατορθωτό, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι αρχικοί όροι της 

Σύμβασης Μίσθωσης που είναι χρονοβόρα διαδικασία. 
 

 Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους παρακαθήμενους για την παρουσία 
τους και διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους της Αναγέννησης Δερύνειας ότι 
είναι να γίνει, θα γίνει σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Αναγέννησης Δερύνειας. 
 

 Το θέμα θα επαναφερθεί προς συζήτηση και λήψη τελικής 
απόφασης. 
 

 
5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ/ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ (Αρ. Φακ. 9.5.0) 

 
5.1 Επιστολή Αρχιτεκτονικού Γραφείου Πεύκιου Γεωργιάδη Κ38-33 
 

 Μετά από εισήγηση του διαχειριστή του καφενείου του Αμφιθεάτρου 
για αναβάθμιση του χώρου, για να γίνει βιώσιμη επιχείρηση, το Δημοτικό 

Συμβούλιο συζήτησε εκ νέου την πρόταση του Αρχιτεκτονικού Γραφείου 
Πεύκιος Γεωργιάδης, το οποίο με επιστολή του υποβάλλει Μελέτη και 
Σχέδιο για την αναβάθμιση του καφενείου και διαμόρφωσή του σε 

εστιατόριο. Το κόστος υπολογίζεται σε €307.000 και σ’ αυτό δεν 
περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός, ηχοσύστημα και άλλα εξειδικευμένα 
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συστήματα, ΦΠΑ, έξοδα επίβλεψης, χρηματοδότησης, αμοιβές συμβούλων 

κ.ά. 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αφού θεωρεί ότι το 

κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό, αποφάσισε όπως καταβληθεί προσπάθεια για 
μετατροπή του καφενείου σε Snack Bar, το οποίο θα έχει χαμηλότερο 

κόστος. Για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαία μελέτη και σχεδιασμός από  
αρχιτέκτονα. 
 

  Αποφασίστηκε όπως ζητηθεί το κόστος αμοιβής από τους 
αρχιτέκτονες κ.κ. Θωμά Λάμπρου, Κάριν Γεωργιάδη και Φώτη Γιαννακού, 

για την ετοιμασία σχεδίων και μελετών και το θέμα να επανέλθει. 
 

5.2 Ηλεκτρολογική Μελέτη Κ39 
 
 Η Δημοτική Μηχανικός ενημέρωσε το Σώμα ότι σύμφωνα με τον 

Σύμβουλο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του Δήμου κο Λούη Βακανά, το 
προκαταρκτικό κόστος για το έργο της αναβάθμισης του φωτισμού του 

Πάρκου και του διαχωρισμού της ηλεκτροδότησης του καφενείου από το 
υπόλοιπο Πάρκο, ανέρχεται στο ποσό των €65.000 και επιπλέον €1.600 ως 
αμοιβή. 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως 

προχωρήσει στην προκήρυξη προσφοράς. Με την απόφαση διαφώνησε ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κος Νίκος Μιχαήλ. 
 

5.3 Στηρίγματα πλάτης 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως, 
ενόψει του γεγονότος ότι δεν υλοποιήθηκε προηγούμενη απόφαση για 
μερική τοποθέτηση στηριγμάτων πλάτης κατά το 2017, με τον νέο χρόνο 

να προκηρυκτεί προσφορά για τοποθέτηση στηριγμάτων σε ολόκληρο το 
Αμφιθέατρο. 

 
 
6. 6η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ (Αρ. Φακ. 36.40.0) 

 
 Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι έχει ήδη γίνει μια σύσκεψη και 

προτείνεται όπως η εκδήλωση πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2017. 
  
 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού ανέφερε ότι οι 

καταστηματάρχες παραπονέθηκαν ότι δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός, ο 
διάκοσμος δεν θυμίζει Χριστούγεννα, τα περίπτερα πρέπει να είναι 

κατανεμημένα σε όλο το μήκος του δρόμου, οι εκδηλώσεις να 
τοποθετούνται σε διάφορα σημεία και να γίνεται κλήρωση για τη θέση των 
περιπτέρων.   
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 Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μετέφεραν και άλλα παράπονα 

των καταστηματαρχών για το πολιτιστικό πρόγραμμα, την ηχητική κάλυψη, 
την ώρα διεξαγωγής των επιδείξεων μόδας κ.ά. 
 

  Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως 
κληθεί συνάντηση ξανά με τους καταστηματάρχες και σ’ αυτή να 

παραστούν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
 

7. ΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (Αρ. Φακ. 36.25.0) 
 

 Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε όπως για φέτος, αντί για κρασί, δοθεί ως 
δώρο σε Κυβερνητικά Γραφεία και Ιδρύματα, εργόχειρα που 

κατασκευάστηκαν από τα μέλη της Επιτροπής του Δήμου «Κλωθώ» και 
παρουσίασε δείγμα του δώρου στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και ενέκρινε την εισήγηση 
του Δημάρχου όπως, εκεί που υπάρχει δυνατότητα, να προσφέρεται το 

δώρο της «Κλωθώ» και στους υπόλοιπους να προσφερθεί κυπριακό κρασί, 
ως συνήθως. 
 

 
8. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ (Αρ. Φακ. 36.6.0) 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα του χριστουγεννιάτικου 
διάκοσμου και αποφασίστηκε όπως αναβαθμιστεί, όσο το επιτρέπει ο 

Προϋπολογισμός του Δήμου. Αποφασίστηκε επίσης, όπως ο διάκοσμος 
ανατεθεί στον κο Φάνη Σεργίου, καθηγητή τέχνης στο Γυμνάσιο «Ειρήνης 

και Ελευθερίας». 
 
 

9. ΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ (Αρ. Φακ. 13.0.0) 
 

9.1 Εξετάστηκε 1 αίτηση 
 
9.2 Αγορά υδρομετρητών από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας 
 

 Η Αν. Δημοτική Γραμματέας ανέφερε ότι για την κάλυψη των 
αναγκών του Δήμου, αγοράζαμε κατά καιρούς υδρομετρητές από το 
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.  Όταν τελευταία ζητήθηκε ξανά η 

αγορά υδρομετρητών, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας μας 
πρότεινε όπως δηλώσουμε τον αριθμό των αναγκών μας σε υδρομετρητές, 

για να συμμετάσχουμε στην προσφορά τους με σκοπό την εξασφάλιση 
καλύτερης τιμής. 
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 Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Συμβουλίου 

Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και την αγορά 500 υδρομετρητών διαμέτρου 
15mm. 
 

10. ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΚΡΗΣ ΖΩΝΗΣ (Αρ. Φακ. 
39.6.0) 

 
10.1 Αξιοποίηση Νεκρής Ζώνης 
 

 Μετά από δημοσιεύματα στον τύπο ότι ο Δήμος Παραλιμνίου θα 
προχωρήσει στην αξιοποίηση της Νεκρής Ζώνης, ο Δήμαρχος έθεσε το 

θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να τονίσει ότι ο Δήμος Δερύνειας, χρόνια 
τώρα, προσπαθεί να αξιοποιήσει μερικώς την Νεκρή Ζώνη, είτε γεωργικά 

με τις αιτήσεις των αγροτών, είτε οικιστικά με την αίτηση για την 
δημιουργία νέας φάσης αυτοστέγασης. Τόνισε το κρίσιμο σημείο της 
κατάστασης, εάν και εφόσον δεν τηρηθούν οι διαδικασίες της Συμφωνίας 

της Κυπριακής Δημοκρατίας με τα Ηνωμένα Έθνη και υπάρξει ένταση και 
θερμό επεισόδιο.  

 
 Μετά από συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο κατέληξε όπως ο Δήμος 
Δερύνειας συνεχίσει τις προσπάθειές του για την αξιοποίηση της Νεκρής 

Ζώνης, μέσα από τις σωστές διαδικασίες. Οι διαδικασίες αυτές θα αφορούν 
την αξιοποίηση της Ζώνης αυτής γεωργικά, μέσα από τις αιτήσεις των 

αγροτών, για την δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή βόρεια 
του Νοσοκομείου, τη δημιουργία Πανεπιστημίου στον χώρο δίπλα από το 
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αμμοχώστου, ή και στην περιοχή δίπλα από το 

προτεινόμενο Φωτοβολταϊκό Πάρκο και τον χώρο που είναι εκμισθωμένος 
για τη δημιουργία του Κολυμβητηρίου.  

 
 Επίσης αποφασίστηκε όπως ζητηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, να 
επιτραπεί στον κόσμο της Δερύνειας και όχι μόνο, να περάσει την Καθαρά 

Δευτέρα στις 19 Φεβρουαρίου 2018, δίπλα από την Εκκλησία της Αγίας 
Μαρίνας στην Νεκρή Ζώνη.  

 
10.2 Τοπικό Σχέδιο  
 

 Διεξήχθη συζήτηση και αξιολόγηση για την πανδημοτική 
συγκέντρωση που έγινε την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017  για το Τοπικό 

Σχέδιο. 
 
 Η πανδημοτική συγκέντρωση προσέλκυσε νέο κόσμο, ακούστηκαν 

ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 
την ετοιμασία της εισήγησης του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 
 Αποφασίστηκε όπως γίνει προσπάθεια παρότρυνσης του κόσμου να 
συμμετέχει στην διαδικασία, μέσω της συμπλήρωσης του ειδικού εντύπου 

απόψεων και εισηγήσεων. 
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 Το Δημοτικό Συμβούλιο θα λάβει σοβαρά υπόψην τα θέματα που 

τέθηκαν στην πανδημοτική συγκέντρωση και συγκεκριμένα την επέκταση 
της οικιστικής ζώνης, μείωση της κτηνοτροφικής ζώνης, του κοινοτικού 
πάρκου και του πλάτους του δρόμου τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας από 

24 μέτρα σε 16 μέτρα. 
   

11. CARDET – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ 
ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Αρ. Φακ. 47.1.2) 
 

 Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι μέχρι σήμερα, παρόλη τη 
διαφήμιση που έγινε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, δεν λήφθηκαν 

αιτήσεις από Υπηκόους Τρίτων Χωρών για τα μαθήματα ελληνικής 
γλώσσας. Στον προϋπολογισμό του προγράμματος υπάρχει κονδύλι ύψους 

€3000, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για την αγορά υπηρεσιών 
υποστήριξης του προγράμματος.  
 

 Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε όπως προταθεί στην κα Μαριάννα Ανδρέου, 
που ισοψήφισε στην προσφορά για τη διαχείριση της ιστοσελίδας και των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του Δήμου με τον κο Παρασκευά Καφέτζη, 
να αναλάβει την εξεύρεση μαθητών για το πιο πάνω πρόγραμμα. Τα δύο 
τμήματα που θα δημιουργηθούν πρέπει να έχουν γύρω στους 20 μαθητές 

το κάθε ένα. Η κα Μαριάννα Αντρέου, αν αποδεκτεί την πρότασή μας, θα 
παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης του προγράμματος μέχρι το τέλος του. 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Δημάρχου. 
 

12. ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Αρ. Φακ. 
36.4.0) 

 
 Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι είχε 
ενημέρωση από το Προεδρικό, ότι δεν θα σταλεί εκπρόσωπος του Κράτους 

στον εορτασμό στο Δήμο μας. Ομιλητής θα είναι ο κος Σπύρος Φωτίου, 
τέως Γυμνασιάρχης στο Γυμνάσιο «Ειρήνης και Ελευθερίας». 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε θέματα που αφορούν τον 
εορτασμό της Εθνικής Επετείου και αποφάσισε τα ακόλουθα: 

 
 Εκφωνήτρια στην Εκκλησία Αγίων Πάντων να είναι η κα Μαριάννα 

Ανδρέου. 
 

 Την εκφώνηση των κειμένων κατά τη διάρκεια της παρέλασης, να 

αναλάβουν οι φιλόλογοι του Γυμνασίου «Ειρήνης και Ελευθερίας». 
 

 Το πρόγευμα θα δοθεί στην καφετέρια «Local» δίπλα από το 
Δημαρχείο. 
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12.1 Προσφορές για ηχητική κάλυψη 

 
 Η Αν. Δημοτική Γραμματέας ανέφερε ότι λήφθηκαν δύο προσφορές 
για την ηχητική κάλυψη της παρέλασης από τους πιο κάτω: 

 
 Τον Π. Α. στην τιμή των €550 + ΦΠΑ 

 Τον Α. Α. στην τιμή των €1000 + ΦΠΑ 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και ενέκρινε την 

κατακύρωση της προσφοράς του Π. Α. που και η πιο χαμηλή. 
 

13. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 
(Αρ. Φακ. 36.1.0) 

 
 Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι είχε πριν λίγο προφορική 
ενημέρωση από την Πρόεδρο της Δημοτικής Χορωδίας, ότι η επίσκεψη της 

Χορωδίας στην Κρακοβία της Πολωνίας, θα πραγματοποιηθεί από τις 21-25 
Φεβρουαρίου 2018 και το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει 

την εκπροσώπησή του στην αποστολή. Τα άτομα που θα συνοδέψουν τη 
Χορωδία θα πρέπει να καταβάλουν με τη σειρά τους ποσό €250-€300 για 
την ανταπόδοση της φιλοξενίας της Χορωδίας της πόλης Bielsko-Biala, 

όταν αυτή επισκεφθεί τον Δήμο μας. 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως δοθεί 
χρόνος στα μέλη να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέχρι την ερχόμενη 
Τρίτη 24/10/2017. 

 
 

      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  


