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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου  

20/15 

 

 

Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2015 

 

Ώρα έναρξης:  19:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 23:15΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος (εκτός του θέματος 9) 

κ. Ανδρέας Οικονόμου       Αντιδήμαρχος (μέχρι το θέμα 17.8) 

κ. Ανδρέας Κίττος         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 16.3) 

κ. Μαυρουδής Μαυρουδής    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Νικολέττος       Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι μέρος του θέματος 16.3) 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 7 μέχρι το θέμα 17.6) 

 

Απόντες: 

 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (για προσωπικούς  λόγους) 

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

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. Μουλαζίμη που απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης για 

προσωπικούς λόγους καθώς και του κ. Γ. Ποταμού που απουσιάζει επίσης για 

προσωπικούς λόγους.   

 

1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.             

Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

1.1 Πρακτικά συνεδρίασης 18/15 ημερομηνίας 11/6/2015.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η απόφαση που αναφέρεται στη δεύτερη 

παράγραφο του θέματος 4 να διαγραφεί επειδή απλώς αναφέρθηκε ως πρόταση/ιδέα 

κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και όχι ως απόφαση.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

18/15 ημερομηνίας 11/6/2015 με την πιο πάνω παρατήρηση.  

 

1.2 Πρακτικά συνεδρίασης 19/15 ημερομηνίας 16/6/2015. Αρ. φακ.: 2.9.1/2 
 

Η κα. Τ. Τσόκκου είπε ότι στο θέμα 2.4 διαφώνησε και δεν καταγράφηκε, με την 

απόφαση επειδή όπως είπε το ποσό είναι πολύ ψηλό.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών τη συνεδρίασής του 

19/15 ημερομηνίας 16/6/2015 με την πιο πάνω παρατήρηση.  

  

2. Εισηγήσεις Επιτροπών  

 

2.1   Οικονομικών 26/5/2015. Αρ. Φακ.: 1.3.2/30, 4.7.0 

 

Η κα. Τ. Τσόκκου είπε ότι πριν την εξέταση του θέματος 1.1.11 είχε αποχωρήσει από 

την αίθουσα συνεδριάσεως επειδή το θέμα αφορούσε την κόρη της και επανήλθε 

αμέσως μετά και ζήτησε να διορθωθούν τα πρακτικά της επιτροπής.  

 

Τα παρόντα μέλη που είναι μέλη της επιτροπής και ήσαν παρόντα κατά τη 

συνεδρίασή της, επιβεβαίωσαν τα όσα ανέφερε η κα. Τ. Τσόκκου και ως εκ τούτου 

δίνονται οδηγίες να διορθωθούν τα σχετικά πρακτικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Οικονομικών όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής της 

ημερομηνίας 26/5/2015 που επισυνάπτονται.  

 

2.2   Πολιτισμού 11/6/2015. Αρ. Φακ.: 1.3.2/36 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των πρακτικών της 

Επιτροπής Πολιτισμού όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής της 

ημερομηνίας 11/6/2015 που επισυνάπτονται. 

 

3. Τέλη Καθαριότητας Κέντρου Εκπαίδευσης Πυροσβεστών. Αρ. Φακ.:3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή των τελών καθαριότητας του 

Κέντρου Εκπαίδευσης Πυροσβεστών για το 2014 επειδή είχε κατεδαφισθεί και δεν 

λειτούργησε καθόλου.  

 

4. Συντήρηση συστήματος Wi-Fi στις παραλίες. Αρ. Φακ.: 7.0.2, 6.2.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αναλάβει ο Δήμος το κόστος συντήρησης 

του συστήματος Wi-Fi στις παραλίες ύψους €70/μήνα που παραχωρείται μέσω 

κωδικών που εκδίδουν οι μηχανές έκδοσης αποδείξεων ενοικίασης ειδών παραλίας, 

αφού έλαβε υπόψη ότι το κόστος του προγράμματος το κατέβαλε η CYTA.  
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5. Πρόσληψη εκτάκτων εποχικών εργατών για ενοικίαση ειδών παραλίας 

και άλλων εκτάκτων εποχικών εργατών καθαριότητας, φύλαξη κ.λ.π.            

Αρ. Φακ.: 2.2.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανάληψη διαχείρισης νέων παραλιών 

και επέκταση άλλων και ως εκ τούτου απαιτείται επιπρόσθετο προσωπικό,  

αποφάσισε: 

 

α) Την πρόσληψη πέντε εκτάκτων εποχικών εργατών για την ενοικίαση ειδών 

παραλίας οι οποίοι να κατέχουν δίπλωμα ναυαγοσωστικής. 

 

β) Την πρόσληψη εκτάκτων εποχικών εργατών για την καθαριότητα και 

ασφάλεια στην τουριστική περιοχή με αμοιβή €4/ώρα μέχρι τη συμπλήρωση 

του αριθμού που δικαιούται ο Δήμος να προσλάβει, σύμφωνα με τον 

προϋπολογισμό. Οι επιπλέον ανάγκες να καλυφθούν με αγορά υπηρεσιών. 

 

γ)  Tην αποδοχή της προμήθειας πέντε μηχανών έκδοσης αποδείξεων ενοικίασης 

ειδών παραλίας από την εταιρεία Righttrack Ltd όπως αναφέρεται στη 

συνημμένη προσφορά της.  

 

6. Σύμβαση Λειτουργού Ασφάλειας και Υγείας. Αρ. Φακ.: 1.7.16/1 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αναβληθεί η συζήτηση του θέματος μέχρι 

την υποβολή έκθεσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας. 

 

7. Αίτηση Inteyachting Ltd για τέλεση γάμων επί του πλοιαρίου της.  

Αρ. φακ.: 11.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στη συνεδρίαση 12/15 

ημερομηνίας 7/5/15 θέμα 10.2 και με πλήρη επίγνωση των προνοιών του περί Γάμου 

Νόμου αποφάσισε κατά πλειοψηφία όπως εγκρίνει την αίτηση της εταιρείας 

Inteyachting Ltd για τέλεση γάμων στο πλοιάριο της όπως περιγράφεται σε σχετική 

επιστολή της ημερομηνίας 10/6/2015. 

 

Διαφώνησε ο κ. Γ. Νικολέττος ο οποίος πρότεινε ότι θα πρέπει να κληθεί η υπεύθυνη 

λειτουργός γάμων να εκφράσει τις απόψεις της για το θέμα και μετά να ληφθεί 

οποιαδήποτε απόφαση.  

 

Ο κ. Α. Οικονόμου δήλωσε αποχή.  

 

8. Ειδοποίηση εξώδικης  ρύθμιση αδικήματος αρ. 15325 εναντίον του 

Δήμου. Αρ. Φακ.: 5.9.5/Β 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μη πληρωθεί το πρόστιμο ύψους €4.000               

που επιβλήθηκε στο Δήμο από τον Τομέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων                       

Λ/κας – Αμ/στου του Υπουργείο Εσωτερικών αρ. ειδοποίησης 15325. 
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9. Επιστολή Δημότη. Αρ. Φακ.: 3.7.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε τις επιστολές ημερομηνίας 16/5/2015 για τα τέλη 

ακίνητης ιδιοκτησίας που έχουν υποβληθεί σε διατηρητέα οικοδομή του και 

αναδρομικά τέλη σε διαφιλονικούμενο τεμάχιο που ενεγράφη στο όνομα του και 

αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 75(δ) του περί Δήμων Νόμου να διαγραφούν τα 

τέλη που επιβλήθηκαν στο τεμάχιο 532 Σχ. 1-2895-3785 Τμήμα 23 όπου υφίσταται 

διατηρητέα οικοδομή σύμφωνα με την άδεια αρ. 2896 αρ. φακ. Β145/07 και να 

απορρίψει την αίτηση για τα τέλη επί του διαφιλονικούμενου τεμαχίου διότι με την 

εγγραφή στο όνομά του θεωρείται πλέον ότι ήταν και προηγούμενα δικό του.  

 

10. Αίτηση για άδεια δεξίωσης γάμου του στην παραλία «Κόννος». Αρ. Φακ.: 

7.0.28 

 

Με αφορμή την πιο πάνω αίτηση το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε εκτενώς το θέμα 

παραχώρησης παραλιών για δεξιώσεις ή beach party και αποφάσισε όπως 

παραχωρούνται οι παραλίες «Κόννος», Γλυκύ Νερό Α΄ και Γλυκύ Νερό Β΄. 

 

Επειδή υπήρχαν δύο προτάσεις για το ύψος των τελών άδειας για την παραλία 

«Κόννος» έγινε ψηφοφορία ως ακολούθως: 

 

Α΄ Πρόταση: Τέλη €3.000. Ψηφίσθηκε από τους κ. Α. Οικονόμου, Α. Κίττο, Γ. Καρά,  

Τ. Τσόκκου και Μ. Μαυρουδή. 

 

Β΄ Πρόταση: Τέλη €5.000. Ψηφίσθηκε από τους κ. Δήμαρχο, Γ. Νικολέττο,                   

Α. Λοΐζου, Α. Μουλαζίμη και Τ. Βλίττη.  

 

Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα, με νικώσα την ψήφο του κ. Δημάρχου, η δεύτερη 

πρόταση θεωρείται και ως απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιο. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να καταβάλλεται εγγύηση ύψους €2.000 

η οποία θα επιστρέφεται την επόμενη ημέρα αφού επιθεωρηθεί η παραλία και κριθεί 

ότι είναι καθαρή και έτοιμη για χρήση.  

 

Όσον αφορά τις παραλίες Γλυκύ Νερό Α΄ και Γλυκύ Νερό Β΄ αποφάσισε να 

επιβάλλονται τέλη άδειας ύψους €500 με εγγύηση €100 και €1.000 με εγγύηση €200 

αντίστοιχα.  

 

11. Ταμείο Προνοίας απολυθέντος εργάτη. Αρ. Φακ.:  2.1.10, 2.7.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή του κ. Α. Γ. Πιττάτζιη ημερομηνίας 

2/3/15 και αφού έλαβε υπόψη προφορική εισήγηση του ίδιου δικηγόρου που 

περιέγραψε ο κ. Δήμαρχος, αποφάσισε να μη παραχωρηθεί προς το παρόν η επιταγή 

του Ταμείου Προνοίας στον απολυθέντα εργάτη και να επανεξετασθεί το θέμα το 

Σεπτέμβριο. 

 

12. Αιτήσεις για παραχώρηση γραφείου παρά την αποβάθρα. Αρ. Φακ.: 7.0.8, 

7.0.8/Α 
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13. Εκδήλωση ενδιαφέροντος από δημότες για παροχή υπηρεσιών στο Δήμο 

χωρίς αμοιβή. Αρ. Φακ.: 2.2.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνεται δεκτή η απασχόληση χωρίς αμοιβή  

ανέργων δημοτών που επιθυμούν να αποκτήσουν εργασιακή πείρα στο Δήμο και 

προς  τούτο να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.  

 

14. Εγκρίσεις πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

15. Δημόσιες Κολυμβητικές δεξαμενές. Αρ. Φακ.: 5.9.16 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε το συνημμένο κατάλογο δημοσίων κολυμβητικών 

δεξαμενών με τις παρατηρήσεις κάθε μιας και αποφάσισε να επιβεβαιώσει την 

προηγούμενη σχετική απόφασή του που λήφθηκε στην συνεδρίαση 2/14 ημερομηνίας 

23/1/2014 και να δοθεί 15νθήμερη προειδοποίηση στους ιδιοκτήτες/διαχειριστές να 

διευθετήσουν τις εκκρεμότητές τους και όσοι δεν ανταποκριθούν να ληφθούν 

δικαστικά μέτρα εναντίον τους.  

 

16. Εισηγήσεις Δημοτικού Σύμβουλου κ. Ανδρέα Λοΐζου. Αρ. Φακ.: 1.2.1 

 

16.1   Καθορισμός παραλίας σκύλων. Αρ. Φακ.: 5.9.47 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε την εισήγηση του κ Α. Λοΐζου για καθορισμό 

παραλίας λουσίματος σκύλων και αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μη καθορισθεί 

τέτοια παραλία αφού ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο χρησιμοποιείται από 

λουομένους.  

 

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν μόνο οι κ. Δήμαρχος, Α. Λοΐζου και Α. Μουλαζίμης.  

 

16.2   Παραχώρηση δικαιώματος ποτού ή και σνακ στις παραλίες.  

Αρ. Φακ.: 5.9.14  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά το θέμα και αποφάσισε κατ’ αρχήν να 

μη σερβίρεται φαγητό και να επανέλθει στην επόμενη συνεδρίαση για λήψη 

απόφασης και καθορισμό τρόπου υλοποίησης της αν εγκριθεί.  

 

16.3  Δημοσιοποίηση των πρακτικών  των συνεδριάσεων του Δημοτικού  

Συμβουλίου και των Επιτροπών στην ιστοσελίδα του Δήμου.                          

Αρ. Φακ.: 1.7.17/1, 1.0.10, 1.3.2/30, 1.3.2/35, 1.3.2/36, 1.3.2/17, 1.3.2/31, 

1.3.2/26, 1.3.2/27, 1.3.2/29, 1.3.2/32 
 

Ο κ. Γ. Νικολέττος ζήτησε να καταγραφεί η πιο κάτω δήλωσή του:  

 

«Λυπούμαι να παρατηρήσω ότι το ίδιο θέμα το έθεσα με επιστολή μου ημερομηνίας 

28/3/2013 αλλά ο κ. Δήμαρχος δεν το έθεσε σε συνεδρίαση. Εν πάση περιπτώσει 

όμως συμφωνώ με την εισήγηση». 
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Στη συνέχεια αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε, όπως είπε.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε 

όπως τα πρακτικά τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και των Επιτροπών 

αναρτούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου νοουμένου ότι σε κάθε συνεδρίαση 

λαμβάνεται πρόνοια μη δημοσιοποίησης κάποιου θέματος ή ονομάτων που πιθανόν 

να επηρεάζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.  

 

Η ισχύς του μέτρου να αρχίσει από τα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.  

 

Η κα. Τ. Τσόκκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

17. Διάφορα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τα πιο κάτω θέματα και έλαβε τις αντίστοιχες 

αποφάσεις:  

 

17.1    Αρ. Φακ.: 5.10.1 

 

 Ενέκρινε με πλήρη επίγνωση των προνοιών του περί Αποβλήτων Νόμου και 

Κανονισμών το περιεχόμενο της συνημμένης προκήρυξης προσφοράς για 

καθαριότητα δημόσιων χώρων και καθόρισε να ζητηθούν προσφορές από τους:  

 

- J.H MEKA  

- Λούκα Μαλλούρη  

- Μιχάλη Κουκουλή  

- ΡΙΚΑ  

- Κυριάκο Βασιλείου  

- Αθανάση Γ. Αθανάση  

- Γεώργιο Χ"Κωνσταντή  

- Tasos Watersports Ltd  

- Χριστοφόρου & Ψαρά  

- Τάκης Φλουρέντζος  

- N & M Power Skip  

  

17.2  Αρ. Φακ.: 7.0.5/7 

 

Εξουσιοδότησε τον κ. Δήμαρχο να υπογράψει άδεια παροχής διευκολύνσεων στην 

εταιρεία Wet & Wild Sports Ltd με ισχύ μέχρι τις 15/9/2015 έτσι ώστε να της δοθεί 

το περιθώριο εξασφάλισης του Επρ.104 από τον Έφορο Φορολογίας και με την 

προσκόμισή του να υπογραφεί κανονικά η συμφωνία.  

 

17.3 Αρ. Φακ.: 1.0.1 

 

Εξουσιοδότησε τον κ. Δήμαρχο να ορίζει άτομα από το προσωπικό να προβαίνουν σε 

ελέγχους σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμο.  

 

17.4  Αρ. Φακ.: 8.2.2 
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Ενέκρινε τη δαπάνη ύψους €1.800 + ΦΠΑ για αντικατάσταση της καμπίνας του 

σκυβαλοφόρου DAE417 που ενεπλάκη σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. 

 

17.5  Αρ. Φακ.: 3.9.1 

 

Ενέκρινε τη μη καταβολή τελών διανυκτερεύσεων από τον Νοεμβρίου 2014 μέχρι 

τον Απρίλιο 2015 και τα τέλη να παραμείνουν στο ίδιο ύψος. 

 

 

 

17.6 Αρ. Φακ.: 3.7.1 

 

Ενέκρινε το περιεχόμενο της επιστολής του Υπουργείου Εσωτερικών ημερομηνίας 

1/7/2014 που επισυνάπτεται.  

 

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

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

17.7  Αρ. Φακ.: 1.0.1, 1.5.3 

 

Ενέκρινε τη δαπάνη ύψους €3.000 + ΦΠΑ προς την εταιρεία Cronje & Yiannas 

Actuaries and Consultants Ltd για την ετοιμασία μελέτης καταβολής αποζημιώσεων 

σε περίπτωση έγκρισης προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού.  

 

17.8 Αρ. Φακ.: 8.0.4, 1.8.0, 1.5.3 

 

Ενέκρινε τη δαπάνη ύψους   €3.000 + ΦΠΑ προς την εταιρεία SSM για την 

προμήθεια και εγκατάσταση προγράμματος παρακολούθησης των δικαστικών 

υποθέσεων του Δήμου εναντίον οφειλετών. 

 

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

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

17.9  Αρ. Φακ.: 4.7.5 

 

Ενέκρινε την υδροδότηση των πιο κάτω γεωργικών αποθηκών: 

  

- τεμ. 60 Σχ. 2-293-376 τμήμα 19. 

 

-  τεμ. 450 Σχ. 2-293-377 τμήμα 14. 

 

- τεμ. 568 Σχ. 2-289-375 Τμήμα 11. 

 

17.10 Αρ. Φακ.: 5.9.14 

 

Ενέκρινε την αίτηση για πλανοδιοπώληση παρά το εστιατόριο «Άνεμος».  

 

17.11 Αρ. Φακ.: 12.0.68 
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17.12 Αρ. Φακ.: 13.0.4, 1.5.2 

 

Ενέκρινε την παραχώρηση του ποσού των €10.000 στην ΕΝΠ από τα Απρόβλεπτα 

του κονδυλίου Επαγγελματικές Συνδρομές και Συνεισφορές. 

 

 

 

17.13 Αρ. Φακ.: 4.14.53 

 

Να ετοιμασθούν όροι και προσφορές για διάνοιξη δρόμων που θα ενώνουν την 

τουριστική περιοχή Περνέρα (Χάσιες) οι οποίοι να εγκριθούν από την Επιτροπή 

Προσφορών αλλά η προκήρυξη να γίνει μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών. 

 

17.14 Αρ. Φακ.: 13.0.6 

 

Ενέκρινε την παραχώρηση άδειας χρήσης του Δημοτικού Σταδίου στον ΑΟΑΝ             

παρόλες τις οφειλές του αφού δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας για την 

εξόφλησή τους.  

 

17.15 Αρ. Φακ.: 13.0.4, 7.0.28, 7.0.33 

 

Ενέκρινε το αίτημα της ΕΝΠ για διοργάνωση Beach Party  στην παραλία 

«Αρμυροπήγανο» στις 31/7/2015 και 1/8/2015 χωρίς χρέωση και να της 

παραχωρηθούν η εξέδρα και η περίφραξη.  

 

17.16 Αρ. Φακ.: 7.0.5/4 
 

Ενέκρινε εκ πρώτης όψεως την αίτηση της εταιρείας Frixos Watersports Ltd για την 

τοποθέτηση φουσκωτών παιγνιδιών στη θαλάσσια περιοχή όπου δραστηριοποιείται 

με την παροχή διευκολύνσεων και ο Επιθεωρητής Παραλιών να υποδείξει τρόπους 

υλοποίησης. 

 

17.17 Αρ. φακ.: 13.0.2 

 

Ενέκρινε τη συνδιοργάνωση  με την Κ.Ο.Κ του τουρνουά ΟΠΑΠ 3Χ3 Πρωταράς 

στις 8 και 9 Αυγούστου και στις 15 και 16 Αυγούστου 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


