
Αρ. Φακ. 4.0.0  

 
Πρακτικά συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου Δερύνειας που 
έγινε στα Γραφεία του Δήμου την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018  

και ώρα 13:00 – 15:00 με κωδικό αριθμό ΔΣΔ 5/2018 
 

Παρόντες 
 
Ανδρέας Ζαχαρία 

Αννίτα Λίλη Γεωργίου 
Αντρέας Παναγιώτου 

Λούκας Πολυκάρπου 
Νίκος Μιχαήλ 

Νίκος Χαραλάμπους 
Χρίστος Ττόφιας 
 

Απόντες 
 

Άντρος Γ.  Καραγιάννης 
 
Ανδρέας Γρηγορίου 

 

Αντιδήμαρχος 

Δημοτικός Σύμβουλος 
Δημοτική Σύμβουλος       

Δημοτικός Σύμβουλος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

Δημοτικός Σύμβουλος 
Δημοτικός Σύμβουλος 
     

 
 

Δήμαρχος (δικαιολογημένος, απουσιάζει στο 
εξωτερικό) 
Δημοτικός Σύμβουλος  (δικαιολογημένος) 

                               
Παρακαθήμενοι  

 
Γαβριέλα Γαβριήλ Πολυκάρπου 
 

Κυριάκος Παναγιώτου 
 

  

 

 
Αν. Δημοτική Γραμματέας, Δημοτική 
Μηχανικός, Πρακτικογράφος 

Γραμματειακός Λειτουργός (παρακάθισε κατά 
τη συζήτηση των θεμάτων με α. 2-4) 

   

 
 

 
1. 11Ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΡΑΟΥΛΑΣ 2018 (Αρ. Φακ. 

36.26.23) 
 
 Ο Αντιδήμαρχος καλωσόρισε τα μέλη στη συνεδρία και ανέφερε ότι 

κρίθηκε αναγκαία η σύγκληση της έκτακτης συνεδρίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου, γιατί πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν τη 

διοργάνωση του Φεστιβάλ Φράουλας. 
 
1.1 Παρασκευή λικέρ και μαρμελάδας 

 
 Η Δημοτική Σύμβουλος κα Αννίτα Λίλη αναφέρθηκε στις επαφές που 

είχε με δημότισσες για να βοηθήσουν στην παρασκευή λικέρ και 
μαρμελάδας. 
 

 Αποφασίστηκε όπως: 
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 Καταβληθεί προσπάθεια για αγορά πιο μικρών συσκευασιών για το 

λικέρ, τόσο για την πώληση όσο και για δώρα για τους 
καλεσμένους, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από την ποσότητα λικέρ που 
θα παρασκευαστεί.  

 
 Ζητηθεί από την Εταιρεία Delicacy Food κατά πόσο μπορεί να μας 

διαθέσει 600 μπουκαλάκια για την μαρμελάδα χωρητικότητας 180 – 
200 ml. 

 

 Καταβληθεί προσπάθεια για εξεύρεση χώρων σε ψυγεία για τη 
φύλαξη της μαρμελάδας. 

 
1.2 Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα - Συναυλία 

 
 Συζητήθηκε το θέμα της συναυλίας στο Φεστιβάλ Φράουλας και 
αποφασίστηκε όπως προκηρυκτούν προσφορές, χωρίς να δίδεται οροφή 

ποσού με τους πιο κάτω όρους: 
 

 Η προσφορά να περιλαμβάνει δύο επιλογές: 
 
 (α) Καλλιτέχνη/ες με Μουσικό Σχήμα από Ελλάδα 

 (β) Καλλιτέχνη/ες με Μουσικό Σχήμα από Κύπρο 
 

      καθώς επίσης και: 
 

 Αμοιβές και φόρους καλλιτεχνών (όλων των τραγουδιστών και 

μελών ορχήστρας) 
 Αεροπορικά εισιτήρια, κόστος διαμονής, διατροφής και διακίνησης 

καλλιτεχνών (αν απαιτούνται) 
 Κόστος ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης του χώρου διοργάνωσης, 

(γήπεδο ποδοσφαίρου Αναγέννησης) 

 Οποιουσδήποτε άλλους φόρους προκύπτουν (Φ.Π.Α., PRS, κ.λπ.) 
 Συντονισμό 

 
1.2 Καλλιτεχνικό πρόγραμμα – ά μέρος 
 

 Συζητήθηκε το θέμα του προγράμματος πριν από τη συναυλία και 
αποφασίστηκε όπως: 

 
 Σταλεί επιστολή στη Φιλαρμονική Μπάντα του Δήμου 

Παραλιμνίου «Αρμονία» κατά πόσο επιθυμεί να συμμετάσχει 

στο Φεστιβάλ και ποιες θα είναι οι απαιτήσεις της. 
 

 Να κληθεί το Δημοτικό Χορευτικό Συγκρότημα «Δρυμιό» να 
παρουσιάσει σύντομο πρόγραμμα. 

 

 Χαιρετισμοί να γίνουν μόνον από τον Δήμαρχο και τον 
επίσημο προσκεκλημένο. 
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 Να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι φέτος είναι τα 20χρονα του 
Φεστιβάλ Φράουλας. 

 

 Πυροτεχνήματα: το θέμα να τεθεί ξανά. 
 

1.3 Κύριος προσκεκλημένος 
 
        Αποφασίστηκε όπως προσκληθεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 
 

1.4  Προσφορές 
 

 Αποφασίστηκε όπως προκηρυκτούν προσφορές για: 
 
- γραφίστα, εκτύπωση των εντύπων και εκτύπωση των πανό. 

- ασθενοφόρο 
- υπηρεσίες ασφαλείας 

 
1.5 Φιλοξενία επισήμων 
 

 Αποφασίστηκε όπως ληφθεί προσφορά από το Ζάππειον Παλλάς για 
τη φιλοξενία των επισήμων και να ζητηθούν σερβιτόροι από την 

Ξενοδοχειακή Σχολή Παραλιμνίου, όπως και στο προηγούμενο Φεστιβάλ. 
 
1.6 Καταρτισμός Επιτροπών 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση των πιο κάτω 

Επιτροπών: 
 

Επιτροπή Προβολής 

Άντρος Γ. Καραγιάννης 
Αννίτα Λίλη 

Αντρέας Παναγιώτου 
Λούκας Πολυκάρπου 
Νίκος Χαραλάμπους 

 
Επιτροπή για Καλλιτεχνικό Σχήμα 

Αννίτα Λίλη 
Οργανωμένα Σύνολα 
 

Επιτροπή Χορηγιών 
Άντρος Γ. Καραγιάννης 

Λούκας Πολυκάρπου 
Νίκος Μιχαήλ 
Χρίστος  Τόφιας 

 
 



4 

 

Επιτροπή Διάκοσμου 

Αννίτα Λίλη 
Αντρέας Παναγιώτου 
Νίκος Χαραλάμπους 

 
Επιτροπή Περιπτέρων 

Ανδρέας Ζαχαρία 
Λούκας Πολυκάρπου 
Νίκος Μιχαήλ 

Χρίστος  Τόφιας 
 

1.7 Συνάντηση με φραουλοπαραγωγούς 
 

 Αποφασίστηκε όπως διευθετηθεί συνάντηση/δείπνο με τους 
φραουλοπαραγωγούς τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 στη Ψησταριά «Η 
Δερύνεια». 

 
1.8 Ταινία Μικρού Μήκους/Γιγαντοοθόνη 

 
      Αποφασίστηκε όπως μελετηθεί σε επόμενη συνεδρία η δημιουργία 
ταινίας μικρού μήκους  και η τοποθέτηση γιγαντοοθόνης για διαφήμιση και 

προβολή του Φεστιβάλ. 
 

1.9 Η επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου να πραγματοποιηθεί 
την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018. 
 

 
      Κατά τη λήψη των αποφάσεων όλοι οι παρακαθήμενοι αποχωρούσαν 

από την αίθουσα. 
 
 

 
                                                                 Ανδρέας Ζαχαρία 

                                                                  Αντιδήμαρχος  
 
                                                              Ημερ. ………………………… 

 
 

 
 

Τα ανωτέρω πρακτικά επικυρώθηκαν κατά τη συνεδρία 

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

………………………………………………………..……………………………… 
 
 

ΓΓΠ/ΠΚ  


