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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

28/15 

 

 

Ημερομηνία: 18 Σεπτεμβρίου 2015 

 

Ώρα έναρξης:  14:00΄ 

 

Ώρα Λήξης: 15:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Ανδρέας Οικονόμου       Αντιδήμαρχος  

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Απόντες: 

κ. Ανδρέας Κίττος   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιώργος Νικολέττος       Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου       (για προσωπικούς  λόγους) 

κ. Μαυρουδής Μαυρουδής    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Παρακαθήμενοι:  
 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

Έλλη Τσιήσσιου     Δημοτική Ταμίας (για το θέμα 1) 

 

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

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων 

των Α. Κίττου, Γ. Νικολέττου, Α. Λοΐζου, Μ. Μαυρουδή και κ. Α. Μουλαζίμη που 

απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους.   

 

1. Διάφορα  

 

1.1.  Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Αρ. Φακ.: 5.9.5/Α 

 

Ο κ. Δήμαρχος παρουσίασε στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα πρακτικά 

σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 16/9/2015 στην Επαρχιακή Διοίκηση 

Αμμοχώστου, υπό την προεδρία του Αν. Επάρχου Αμμοχώστου, για συζήτηση του πιο 

πάνω θέματος, στην οποία παρευρέθηκαν οι Δήμαρχοι Δερύνειας, Αγίας Νάπας και 

Σωτήρας, ο Αντιδήμαρχος Παραλιμνίου και οι Κοινοτάρχες Λιοπετριού, Αυγόρου, 

Φρενάρους και Αχερίτου. 



2 

 

Κατόπιν συζήτησης του όλου θέματος, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα 

τα ακόλουθα:  

 

(α)  Να αποδεχτεί τη Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην 

Επαρχία Αμμοχώστου (σε περιοχή του Δήμου Σωτήρας).  

 

(β) Να καταβάλει το ποσό των €200.000, που αποτελεί τη συνεισφορά του Δήμου 

για την εκτέλεση του Έργου.  

 

(γ) Να αποδεχτεί την ανάληψη της διαχείρισης του Σταθμού από το Δήμο 

Σωτήρας, καθώς και την παραχώρηση αποζημίωσης €2/ανά τόνο στο Δήμο 

Σωτήρας, ως αντισταθμιστικά μέτρα. 

 

(δ) Να αποδεχτεί ως Γραπτή Συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, τα όσα 

αποφασίσθηκαν και συμφωνήθηκαν κατά την πιο πάνω σύσκεψη, σε σχέση με 

τη χωροθέτηση του σταθμού, την οικονομική συνεισφορά του κάθε μέρους και 

τον τρόπο λειτουργίας του  έργου.  

 

Σ’ ότι αφορά στην καταβολή της συνεισφοράς του Δήμου που αναφέρεται στο (β)             

πιο πάνω, αποφάσισε όπως ζητηθεί η έγκριση διενέργειας της δαπάνης από το   

κονδύλι 21. Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις (Συνεισφορά για αναπτυξιακά έργα που 

υλοποιεί τα κράτος) το οποίο έχει αναθεωρηθεί στα πλαίσια του αναθεωρημένου 

προϋπολογισμού για το 2015 αφού έλαβε υπόψη ότι δεν πρόκειται να δαπανηθεί ούτε 

ολόκληρο το ποσό, ούτε για το σκοπό που έχει προβλεφθεί και ότι η δαπάνη για την 

συνεισφορά του Δήμου στο αναφερόμενο έργο είναι επιτακτική και άμεση.  

 

Η Δημοτική Ταμίας αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

2. Προκήρυξη προσφορών για έργα στις παραλίες ύψους €150.000.               

Αρ. Φακ.: 7.0.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφορών για μηχανήματα 

προϋπολογισμού €150.000 για έργα στις παραλίες.  

 

3. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.               

Αρ. Φακ.: 1.3.3/1 

 

3.1.  Πρακτικά συνεδρίασης 26/15 ημερομηνίας 3/9/2015. Αρ. Φακ.: 1.0.6/4, 

4.2.4, 4.2.48 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η φράση «το ποσοστό αμοιβής συμφωνείται 

να είναι 4%» στην τέταρτη γραμμή  της τρίτης παραγράφου του θέματος 2.8 να 

διαγραφεί επειδή δεν αποδίδει την απόφασή του και να αντικατασταθεί με την 

πρόταση «το αίτημα του γραφείου για συνολική αμοιβή 4% να τύχει διαπραγμάτευσης 

από τον κ. Δήμαρχο για μείωσή του».   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

26/15 ημερομηνίας 3/9/2015 με την πιο πάνω παρατήρηση.  
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3.2.   Πρακτικά συνεδρίασης 27/15 ημερομηνίας 10/9/2015.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

27/15 ημερομηνίας 10/9/2015 χωρίς παρατηρήσεις. 

 

4. Διάφορα  

 

4.1.  Κατασκευή δρόμου στην περιοχή «Χάσιες». Αρ. Φακ.: 4.14.53 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι ο προτεινόμενος δρόμος στην περιοχή 

«Χάσιες» διαμοιράζει στα δύο το τεμ. 522 Σχ. 2-295-377 Τμήμα 15 διερχόμενο από 

το μέσο του, αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο να υπογράψει τη 

συνημμένη δήλωση και διευκρίνισε ότι η απόφαση αυτή να μη θεωρείται και ως 

προηγούμενο για άλλες περιπτώσεις επειδή το συγκεκριμένο κτήμα επηρεάζεται πολύ 

δυσμενώς.  

 

4.2.  Έναρξη οικοδομικών εργασιών χωρίς άδεια: 

Α.   KARMA ESTATES  LTD. Αρ. Φακ.: Β41/2012 

B.   GIOVANI DEV. LTD. Αρ. Φακ: Β208/08, Δ169/08 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις συνημμένες εκθέσεις της Τεχνικής 

Υπηρεσίας που αφορούν στο πιο πάνω θέμα και αποφάσισε την λήψη δικαστικών 

μέτρων εναντίον τους.  

 

4.3.  Ταμείο Ευημερίας Συντεχνιών. Αρ. Φακ.: 2.4.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η καταβολή στο Ταμείο Ευημερίας των 

Συντεχνιών ύψους 0,5% επαναρχίσει από 1/1/2014.  

 

Νοείται ότι η ίδια καταβολή θα επαναρχίσει και για το προσωπικό που δεν είναι μέλη 

σε Συντεχνία. 

 

4.4.  Ολοκλήρωση Εργασιών στο κοιμητήριο. Αρ. Φακ.: 1.6.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η Τεχνική Υπηρεσία προχωρήσει στις 

διαδικασίες ολοκλήρωσης των εργασιών που εκκρεμούν στο κοιμητήριο και αφορούν 

στην ασφαλτόστρωση, κατασκευή λιποπαγίδων, αποχετεύσεων και δικτύου 

υδατοπρομήθειας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


