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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

2/16 

 

 

Ημερομηνία: 2 Φεβρουαρίου 2016 

 

Ώρα έναρξης:  18:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 20:30΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Ανδρέας Οικονόμου       Αντιδήμαρχος (μέχρι το θέμα 11) 

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου      

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου       

κ. Γιώργος Νικολέττος       Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου        

κ. Μαυρουδής Μαυρουδής    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  (μέχρι το θέμα 7) 

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Απόντες: 

 

κ. Ανδρέας Κίττος         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου     

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου    (για προσωπικούς  λόγους) 

 

 Παρακαθήμενοι:  
 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

κ. Λορέντζος Οικονόμου  

κα. Μαρίνα Ανδρέου    Εκπρόσωποι Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας (για το θέμα 1) 

κα. Εύα Μιντή       

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα εννέα μέλη και ότι            

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν                      

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων 

των κ. Α. Κίττου και Γ. Καρά  που απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους.  

 

1. Διάφορα  

 

1.1. Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. Αρ. Φακ.: 13.0.7/1 

 

Εισήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεως οι εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου                

Νεολαίας κ. Λορέντζος Οικονόμου, Μαρία Ανδρέου και Εύα Μιντή.       

 

Ο κ. Λ. Οικονόμου αφού έλαβε το λόγο είπε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας  

έχει καταρτισθεί σε σώμα και ότι θεώρησαν καθήκον τους να παραστούν προσωπικά 

σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να το ενημερώσουν σχετικά. 
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Είπε ότι υπάρχει η δέσμευση να εργασθούν με τον ίδιο ζήλο για τους σκοπούς 

ίδρυσης του Συμβουλίου Νεολαίας και ρώτησε αν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός 

για να μπορούν να προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους.  

 

Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι η συνεργασία του Δήμου με το Δημοτικό Συμβούλιο 

Νεολαίας μέχρι τώρα ήταν άψογη και ότι έτσι πρέπει να συνεχιστεί. 

 

Πρόσθεσε ότι με τις δραστηριότητές τους θα ήταν καλό να προβάλλεται και ο Δήμος 

αφού τα δύο σώματα είναι συνδεδεμένα και αναπόσπαστα.  

 

Είπε επίσης ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου δεν έχει ακόμα εγκριθεί και αφού                  

ευχαρίστησε τους εκπρόσωπους του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας για την              

παρουσία τους, ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο τους.  

 

Οι τρεις εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου  Νεολαίας αποχώρησαν από την 

αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

2. Έγκριση  των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

38/15 ημερομηνίας 30/12/15. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής 

του 38/15 ημερομηνίας 30/12/15 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

3. Εισηγήσεις Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού 18/1/16. Αρ. Φακ.: 1.3.2/35 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού όπως περιγράφονται στα πρακτικά της 

συνεδρίασής της ημερομηνίας 18/1/16 που επισυνάπτονται. 

 

Αποφάσισε επίσης την υιοθέτηση των εισηγήσεων της οικονομικής υπηρεσίας όπως 

αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση για τη χρήση των βοηθητικών γηπέδων και 

του Δημοτικού Σταδίου από ομάδες του εξωτερικού.  

 

Επειδή προέκυψε, για την ίδια περίοδο, να παραχωρηθεί ένα βοηθητικό γήπεδο σε 

δύο ομάδες, αποφάσισε όπως η ομάδα που θα κάνει νυκτερινή προπόνηση να μη 

χρεώνεται το επιπρόσθετο ποσό των  €300. 

 

4. Άδειες λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών. Αρ. Φακ.: 5.9.16 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το πιο πάνω θέμα επανέλθει σε επόμενη 

συνεδρίαση στην οποία να παρευρίσκονται οι Δημοτικός Μηχανικός και 

Υγειονομική Επιθεωρήτρια.  

 

5. Χώρος στάθμευσης στην οδό Πρωταρά. Αρ. Φακ.: 4.2.9 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε την επιστολή που απέστειλε ομάδα 

καταστηματαρχών της οδού Πρωταρά με ημερομηνία 30/11/2015 και αφορά στους  

χώρους στάθμευσης όπως έχουν διαμορφωθεί και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή 

απόψεων, διαμορφώθηκαν οι πιο κάτω προτάσεις οι οποίες και ψηφίσθηκαν ως 

ακολούθως:  
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1) Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι η νέα διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης 

αναπήρων έγινε μετά από αρκετές συσκέψεις με την Αστυνομία και το Τμήμα 

Οδικών Μεταφορών. Η κεντρική λεωφόρος λειτούργησε κατά την περσινή 

περίοδο χωρίς προβλήματα συμφόρησης, με ανέσεις προς όλο τον κόσμο που 

χρησιμοποιούσε το δρόμο για περίπατο και φαίνεται ότι επιβάλλεται να 

προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι η πεζοδρομοποίηση. Η παροχή 

αυξημένων διευκολύνσεων προς ανθρώπους με κινητικά προβλήματα είναι 

αναγκαία. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μόνο 5 – 6 χώροι στάθμευσης 

για το κοινό, όμως θα προέκυπτε θέμα άνισης μεταχείρισης προς τους 

επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη λεωφόρο γι’ αυτό εισηγείται να 

παραμείνει η κατάσταση ως έχει.  

Ψηφίσθηκε από τους κ. Δήμαρχο, Τ. Βλίττη, Μ. Μαυρουδή, Α. Μουλαζίμη 

και Τ. Τσόκκου. 

 

2) Να διατηρηθούν οι χώροι στάθμευσης για πιάτσες ταξί (αφού προηγηθεί 

μελέτη για τους απαιτούμενους) και οι απαραίτητοι σύμφωνα με τη 

νομοθεσία χώροι στάθμευσης αναπήρων και στους υπόλοιπους χώρους 

στάθμευσης να επιτρέπεται η στάθμευση του κοινού με καθορισμένο χρόνο 

επί πληρωμή. 

 

Η εισήγηση αυτή προήλθε από τον κ. Γ. Νικολέττο επειδή, όπως είπε, η 

τροποποίηση των χώρων στάθμευσης ήταν αποτέλεσμα της απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς να προηγηθεί μελέτη από ειδικό. Ψηφίσθηκε 

από τον ίδιο και από τον κ. Γ. Ποταμό.  

 

3) Να καταργηθούν 5 χώροι στάθμευσης για αναπήρους στο σημείο από 

Brewery μέχρι Cheers γιατί όπως αποδείχτηκε στην πράξη είναι υπερβολικός 

ο αριθμός. Οι χώροι αυτοί να γίνουν για σύντομη στάθμευση 15 λεπτών. 

Ψηφίσθηκε μόνο από τον κ. Α. Λοΐζου. 

 

Ο κ. Α. Οικονόμου δεν ψήφισε οποιαδήποτε πρόταση επειδή, όπως είπε, οι 

διευθετήσεις που έγιναν για τους χώρους στάθμευσης στην οδό Πρωταρά ήταν 

αποτέλεσμα κοινών συσκέψεων και μελέτης από τα αρμόδια τμήματα και τους 

φορείς της τουριστικής βιομηχανίας και για να μπορέσει να τοποθετηθεί στην 

πρόταση του κ. Γ. Νικολέττου θέλει να έχει νέα μελέτη και πρόταση των αρμοδίων 

και εμπλεκόμενων  με τον τουρισμό.  

 

6. Λεωφόρος 1
ης

 Απριλίου (απαιτήσεις πολεοδομίας). Αρ. Φακ.: 4.2.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή του Τμήματος Πολεοδομίας                 

αρ. φακ. 24/13/F29 ημερομηνίας 18/12/2015 και αποφάσισε να καταβληθεί στο 

αναφερόμενο Τμήμα το ποσό των €79.931,69 που αποτελεί  την συνεισφορά του 

Δήμου στις εργασίες της CYTA για τη βελτίωση της Λεωφ. 1
ης

 Απριλίου. 

 

7. Απαιτήσεις εταιρείας PRS για πνευματικά δικαιώματα. Αρ. Φακ.: 9.0.10 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις απαιτήσεις της εταιρείας PRS από το 

2012 μέχρι το 2015 και αποφάσισε όπως γίνει διαπραγμάτευση με την εταιρεία και 

να συμφωνηθεί  ποσό όχι πέραν των €10.000 για διευθέτηση όλων των απαιτήσεων. 
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Ο κ. Μαυρουδής αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

8. Επιπρόσθετη χρέωση σε ζευγάρια που ανανεώνουν όρκους του γάμου τους. 

Αρ. Φακ.: 11.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως, στις περιπτώσεις ζευγαριών που 

υποβάλλουν αίτηση για διοργάνωση τελετής για ανανέωση των όρκων του γάμου 

τους, πέρα από τα €130 + ΦΠΑ που έχει ορισθεί για ενοικίαση των χώρων, να 

καταβάλλουν επιπρόσθετα €300 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ αν επιθυμούν και  τις 

υπόλοιπες υπηρεσίες, όπως συμβαίνει στους γάμους.  

 

9. Απώλεια Υδρομετρητών. Αρ. Φακ.: 4.7.0 

 

 Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις 

συνημμένες εκθέσεις και επειδή όπως είπε έγινε διερεύνηση και δεν έχουν 

εντοπισθεί, εισηγήθηκε τη διαγραφή τους.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διαγραφή των αναφερόμενων 

υδρομετρητών.  

 

10. Αντικατάσταση του φουσκωτού μέρους του ναυαγοσωστικού σκάφους.  

Αρ. Φακ.: 8.0.10 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε τη συνημμένη έκθεση του Επιθεωρητή Παραλιών 

και αποφάσισε την έγκριση της δαπάνης €6.500 περίπου για την αντικατάσταση του 

φουσκωτού μέρους του ναυαγοσωστικού σκάφους.  

 

11. Έγκριση επιπρόσθετης δαπάνης για ολοκλήρωση της εκστρατείας 

καθαριότητας. Αρ. Φακ.: 5.10.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε τη συνημμένη έκθεση του Γραμματειακού 

Λειτουργού κ. Τάκη Ζουβάνη και αποφάσισε την έγκριση επιπρόσθετης δαπάνης 

€5.700 + ΦΠΑ περίπου για ολοκλήρωση της καθαριότητας που έγινε σύμφωνα με 

την προσφορά 33/15. 

 

Αποφάσισε επίσης την έγκριση πληρωμής του τιμ. 72 ύψους € 24.990.  

 

Ο κ. Α. Οικονόμου αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

12. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

 

13. Διάφορα. 

 

13.1. Πολιτιστικές εκδηλώσεις και θέματα. Αρ. Φακ.: 1.3.2/16 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω εισηγήσεων της 

Πολιτιστικής Επιτροπής η οποία συνεδρίασε στις 8, 18 και 22 Ιανουαρίου 2016: 

 

 Καρναβάλια Αμμοχώστου. Αρ. Φακ.: 9.0.23 

Για το Καρναβάλι Αμμοχώστου προτείνονται ως ακολούθως:  

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 3/3/2016 από τις 5μ.μ.-9μ.μ. στην πλατεία. Αγορά κρεάτων  για 

να δοθούν ως χορηγία στα οργανωμένα σύνολα που ενδιαφέρονται να πωλήσουν, με 

όριο €1/ξυλάκι.  

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΟΔΑΡΑΤΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ 11/3/2016 ώρα 7.30μ.μ. στους 

κεντρικούς δρόμους της πόλης.  

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 12/3/2016 ώρα 9μ.μ. στο LAXIA PALACE  

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ 13/3/2016 ώρα 3μ.μ. από το Β΄ Δημοτικό μέχρι 

τη διασταύρωση των οδών Γρίβα Διγενή και Τάσου Μάρκου. 

Το πολιτιστικό Τμήμα του Δήμου που θα αναλάβει τις πληρωμές είναι η Συμφωνική 

Μπάντα ΑΡΜΟΝΙΑ. Εκτιμηθέν κόστος €20.000. Η Φιλαρμονική θα πληρώνει τα 

έξοδα από τις χορηγίες που τυχόν λάβει καθώς και από τα έσοδα του χορού και ότι 

υπολείπεται να δοθεί από το Δήμο στην Μπάντα υπό τύπον χορηγίας για να 

ολοκληρώσει και να διεκπεραιώσει τις πληρωμές.  

 Αίθουσα Εκδηλώσεων Δήμου Παραλιμνίου. Αρ. Φακ.: 1.0.6/19, 4.0.8/1 

Διορισμός ηλεκτρολόγου μελετητή για να ελέγξει τον φωτισμό, τον ήχο, τον 

βιντεοπροβολέα και γενικά ότι αφορά τον εξοπλισμό της αίθουσας για την ομαλή 

διεξαγωγή εκδηλώσεων και διαλέξεων. Εκτιμημένο κόστος €500-1000 για 

ηλεκτρομηχανολογική μελέτη. 

 Εισηγήσεις υπαλλήλου κ. Ανδρέα Αναστάση για το Παραδοσιακό Σπίτι. 

Αρ. Φακ.: 4.0.18 

Έγκριση των εισηγήσεων του υπαλλήλου του Δήμου κ. Αναστάση αναφορικά με το 

Παραδοσιακό Σπίτι του Δήμου. Μεταξύ άλλων εισηγείται: 

Α) Την εκτύπωση μικρού φυλλαδίου με λίγες έγχρωμες φωτογραφίες που να 

δείχνουν το Μουσείο για σκοπούς διαφήμισης και ενημέρωσης.  

Β) Να φτιαχτούν νέες πινακίδες που να δείχνουν τη διαδρομή για το Μουσείο. 

Γ) Να τοποθετηθεί εξωτερικός φωτισμός.  

Επιπλέον, η Επιτροπή Πολιτισμού εισηγείται όπως: 

Ο Δήμος προχωρήσει στην υλοποίηση των προηγούμενων αποφάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου για προκήρυξη προσφορών για τη λειτουργία μόνιμου 

υποστατικού πώλησης και επιτόπου παρασκευής παραδοσιακών εδεσμάτων και 

κατασκευασμάτων στο χώρο του Παραδοσιακού Σπιτιού. Εισηγήθηκε επίσης στο 

διαφημιστικό έντυπο που θα τυπωθεί για τη διαφήμιση του Παραδοσιακού Σπιτιού να 

υποδεικνύεται και ο χώρος στάθμευσης που βρίσκεται πλησίον. Παράλληλα, να 

τοποθετηθούν μηχανές πληροφόρησης (info kiosks) που να επεξηγούν στους 
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επισκέπτες τα εκθέματα και να δείχνουν ταυτόχρονα βιντεάκια από παλιότερα αρχεία, 

που ο Δήμος μπορεί να εξασφαλίσει από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, σχετικά με 

τη λειτουργία των παραδοσιακών εκθεμάτων και επαγγελμάτων. 

 Γιορτή των Γραμμάτων 29/1. Αρ. Φακ.: 9.0.0 

Συνδιοργάνωση της Γιορτής των 3 Ιεραρχών με την ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ. 

Συντονίζει το Λύκειο Παραλιμνίου. Χώρος διεξαγωγής Αίθουσα Εκδηλώσεων Δήμου 

Παραλιμνίου. Εκτιμημένο κόστος €124,95 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για 

εκτύπωση προσκλήσεων. 

 Επετειακές Εκδηλώσεις 24/3 και 31/3. Αρ. Φακ.: 9.0.4 

Διεξαγωγή της Επετειακής Εκδήλωσης για την 25
η
 Μαρτίου σε συνεργασία με το 

Γυμνάσιο Παραλιμνίου. Διεξαγωγή της Επετειακής Εκδήλωσης για την 1
η
 Απριλίου 

σε συνεργασία με τη ΜΕΛΙΖΟΝΑ και τα ΘΕΑΤΡΟΝΙΑ. Εκτιμηθέν κόστος και για τα 

2 περί τα €1000 για μαγνητοσκόπηση, προσκλήσεις, ήχο. 

 

 

 Πολιτιστικός Χειμώνας 2016 (Ιανουάριος-Απρίλιος 2016). Αρ. Φακ.: 9.0.18 

Προτείνεται όπως, ο Δήμος Παραλιμνίου επανεντάξει στην πολιτιστική του ατζέντα 

κατά τους χειμερινούς μήνες τις εβδομαδιαίες εκδηλώσεις, για να προσφέρει στους 

ντόπιους και κυρίως στους ξένους επισκέπτες μια εναλλακτική πρόταση ψυχαγωγίας 

σε μια χρονική περίοδο με χαμηλή εποχικότητα. Έχουν ήδη υλοποιηθεί «πιλοτικά» 

κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και αγκαλιάστηκαν θερμά 

από τους μόνιμους κάτοικους και επισκέπτες του Δήμου. Εκτιμηθέν κόστος €9.500 

για μεταφορά τουριστών από και προς το Δημαρχείο, κέρασμα με κρασί και τυριά, 

χορηγία τμημάτων που θα λάβουν μέρος με απώτερο κίνητρο να λάβουν μέρος και 

κατά το πολιτιστικό καλοκαίρι στον Πρωταρά, διαφήμιση-έντυπα, διανομή. 

 Αγορά μόνιμης πλατφόρμας ήχου για τις εκδηλώσεις του Δήμου.                      

Αρ. Φακ.: 9.0.0 

Πρόταση για αγορά μόνιμου εξοπλισμού ήχου o οποίος να τοποθετηθεί σε ειδική 

πλατφόρμα που θα επαναχρησιμοποιείται σε κάθε παρέλαση των πολιτιστικών 

τμημάτων του Δήμου. Εκτιμημένο κόστος κατασκευής πλατφόρμας με ηχοσύστημα 

€3.000 - €5.000. 

 Αγορά βιβλίων από Παραλιμνίτες συγγραφείς. Αρ. Φακ.: 1.5.11 

Εισήγηση όπως το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την αγορά βιβλίων . 

 Πρόταση από τον κ. Che Huali για την διεξαγωγή Gong Fu Show στο 

Δήμο Παραλιμνίου στις 26/2/2016. Αρ. Φακ.: 9.0.0 

Να υλοποιηθεί η πρόταση αυτή σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Κίνας στην 

Κύπρο και με το Chinese Friendship Association, για εκδήλωση στις 26/2/2016 από 

το κρατικό γκρουπ SHAOLIN GONG FU. Η προβολή για το Δήμο μας θα είναι πολύ 
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μεγάλη νοουμένου ότι το γεγονός στηρίζει η Πρεσβεία της Κίνας και θα προβληθεί 

στην τηλεόραση της Κίνας.  

Εκτιμηθέν κόστος €2.500 για ενοικίαση της αίθουσας στο Xenion, διαφήμιση-έντυπα 

και διανομή καθώς και φιλοξενία/διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Constantinos the 

Great. 

13.2. Άδεια Λειτουργίας. Αρ. Φακ.: 5.9.59 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διαγραφής της επιβάρυνσης επί των 

τελών της άδειας λειτουργίας εταιρείας επειδή απέστειλε επιταγή σε συστημένο 

φάκελο ημερομηνίας 28/12/15 ο οποίος όμως παρελήφθη στις 4/1/2016. 

 

13.3. Αγορά μεταχειρισμένου Forklift. Αρ. Φακ.: 7.0.11, 8.10.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση δαπάνης ύψους €1.000 για αγορά 

από τη ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων ενός μεταχειρισμένου Forklift αφού η αναφερόμενη 

ΣΠΕ απέρριψε προηγούμενη προσφορά του Δήμου ύψους €500. 

 

13.4. Βράβευση παραλιών με τη Γαλάζια Σημαία. Αρ. Φακ.: 7.0.9/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πληρωμής στη CYMEPA το ποσό 

των €3.000 για βράβευση με τη Γαλάζια Σημαία εννέα παραλιών του Δήμου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


