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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

19/16 

 

Ημερομηνία: 14 Ιουλίου 2016 

 

Ώρα έναρξης: 18:30΄ 

 

Ώρα λήξης: 22:00 ΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος 

κ. Ανδρέας Οικονόμου Αντιδήμαρχος (μέχρι το θέμα 3.2)        

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Ανδρέας Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου    

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι μέρος του θέματος 3.1) 

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου          

κ. Μαυρουδής Μαυρουδή Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου    

κ. Ανδρέας Κίττος  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2 μέχρι το θέμα 8.2) 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2 μέχρι το θέμα 3.2) 

 

Απόντες: 

 

κ. Γιώργος Νικολέττος        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (λόγω επείγουσων επαγγελματικών υποχρεώσεων) 

               

Παρακαθήμενοι: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Αν. Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

κ. Ανδρέας Πιττάτζιης    Δικηγόρος (για μέρος του θέματος 3.1) 

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα οκτώ 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 Α. Μουλαζίμη που απουσίαζαν κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης καθώς και του κ. Γ. Νικολέττου που απουσιάζει λόγω επείγουσων 

επαγγελματικών υποχρεώσεων.  

   

1. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου                             

18/16 ημερομηνίας 7/7/2016.  Αρ. Φακ.: 1.3.1/1, 8.7.1, 1.6.4 

 

Η κα. Τ. Τσόκκου είπε ότι στο θέμα 6.3 στην αρχή τοποθετήθηκε αρνητικά αλλά στο 

τέλος δεν διαφώνησε και γι’ αυτό η απόφαση να καταγραφεί ότι ήταν ομόφωνη.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

18/16 ημερομηνίας 7/7/2016 με την πιο πάνω παρατήρηση.  
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2. Εγκρίσεις πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Οι κ. Α. Κίττος και Α. Μουλαζίμης προσήλθαν στη συνεδρίαση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  

 

 

3. Διάφορα  

 

3.1.   Αίτηση για αποζημίωση ζημιάς σε διαφημιστική πινακίδα. Αρ. Φακ.: 3.3.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 6 της συνεδρίασης 

17/16 ημερομηνίας 13/6/2016, ενημερώθηκε ότι ο ιδιοκτήτης της διαφημιστικής 

πινακίδας στην οποία προκλήθηκε η ζημιά από σκυβαλοφόρο όχημα του Δήμου, δεν 

αποδέχτηκε το ποσό των €300 που του προσφέρθηκε ως αποζημίωση και απαιτεί 

ολόκληρο το ποσό της ζημιάς δηλαδή €450.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού επαναξιολόγησε το αίτημα αποφάσισε να του 

καταβληθεί το ποσό των €450. 

 

3.2.  Δικαστική Υπόθεση  εναντίον  των 13  πρώην  εργατών  ενοικίασης ειδών 

        παραλίας. Αρ. Φακ.: 2.1.10 

 

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως ο Δικηγόρος κ. Α. Πιττάτζιης ο 

οποίος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι συγγενείς τεσσάρων από τους επτά 

που βρέθηκαν ένοχοι στην πιο πάνω υπόθεση, τον επισκέφθηκαν και του παρέδωσαν 

τη συνημμένη επιστολή υπογραμμένη από τη σύζυγο του ενός από αυτούς και του 

πρότειναν να μεταφέρει την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο η οποία αν γίνει 

αποδεκτή, να τους δοθεί βεβαίωση ότι ο Δήμος έχει συμφωνήσει διευθέτηση 

αποζημίωσης και να αποσυρθούν οι αστικές υποθέσεις και οι προσφυγές στο 

Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών και από τις δύο πλευρές.  

 

Ο κ. Γ. Ποταμός αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

Ο κ. Α. Πιττάτζιης αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε ότι 

θα πρέπει να πληρώσουν ολόκληρα τα ποσά για τα οποία έχουν καταδικασθεί, και να 

τους δοθεί βεβαίωση ότι ο Δήμος έχει κάνει διευθέτηση αποζημίωσης μαζί τους και 

να αποσυρθούν όλες οι άλλες αγωγές απαιτήσεων και ανταπαιτήσεων και οι 

πρόσφυγες στο δικαστήριο εργατικών διαφορών. 

 

Προς το σκοπό αυτό, αποφάσισε όπως καταβάλει άμεσα ο καθένας το 30% του 

ποσού για το οποίο έχει καταδικασθεί και για το υπόλοιπο ποσό στο οποίο να 

συμπεριληφθεί τόκος 4,5% να παραδώσουν επιταγές από εγγυητές πληρωτέες από 

1/1/2017 με προοπτική εξόφλησης εντός 24 μηνών και για διασφάλιση να υπογραφεί 

σχετικό συμβόλαιο επίλυσης διαφορών. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι και οι άλλοι τρεις καταδικασθέντες 

για μικροποσά πιθανόν να θελήσουν να τα πληρώσουν στο Δήμο, αποφάσισε όπως 

εξουσιοδοτήσει τον Δικηγόρο κ. Α. Πιττάτζιη να τα παραλαμβάνει άνευ βλάβης.  

 

3.3.   Παραλιακός Πεζόδρομος Γ΄ Φάση. Αρ. Φακ.: 4.2.48 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση του συνημμένου 

σχεδίου όδευσης της τρίτης φάσης του παραλιακού πεζόδρομου. 

 

Οι κ. Α. Κίττος και Α. Λοΐζου εξέφρασαν την επιφύλαξή τους επειδή θέλουν να το 

δουν με προσοχή, να το μελετήσουν και να επισκεφθούν επί τόπου την περιοχή.  

 

Οι κ. Α. Οικονόμου και Α. Μουλαζίμης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση λόγω άλλων 

ειλημμένων υποχρεώσεων που είχαν, όπως είπαν.  

 

3.4. Χρεώσεις Συμβουλίου Διαχείρισης Μονάδας Ολικής Επεξεργασίας                                               

Απορριμμάτων Λ/κας – Αμ/στου και Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd.  

          Αρ. Φακ.: 5.9.5/Β, 5.9.61 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην εμφανίζονται οποιοδήποτε ποσά ως 

οφειλόμενα στο πιο πάνω Συμβούλιο και Εταιρεία επειδή δεν αναγνωρίζει τέτοιες 

οφειλές.  

 

4. Καλλιτεχνική εκδήλωση στη μνήμη Ισαάκ και Σολωμού.  

Αρ. Φακ.: 9.0.7./1, 9.0.7/2, 7.0.33 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διοργάνωσης της καλλιτεχνικής 

εκδήλωσης στη μνήμη Ισαάκ και Σολωμού όπως περιγράφεται στη συνημμένη 

πρόταση της Πρωτοβουλίας Μνήμης και ο Δήμος να διαθέσει την εξέδρα τον ήχο και 

το φωτισμό.  

 

5. Παραχώρηση προσωρινής άδειας λειτουργίας λούνα παρκ. Αρ. Φακ.: 4.9.18 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση άδειας λειτουργίας λούνα παρκ 

στην εταιρεία Vali Amusements Ltd για περίοδο 28 ημερών εντός του περιφραγμένου 

χώρου του ξενοδοχείου Capo Bay αφού καταβάλει το ποσό των €500. 

 

6. Εισηγήσεις για τη λειτουργία του προσωρινού πράσινου σημείου.  

Αρ. Φακ.: 5.9.50 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

σύσκεψης για τη λειτουργία του προσωρινού πράσινου σημείου όπως περιγράφονται 

στα σχετικά πρακτικά ημερομηνίας 4/7/2016 που επισυνάπτονται. 
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7. Αιτήσεις παροχής νερού. Αρ. Φακ.: 4.7.5, 4.7.17 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την σύνδεση με την υδατοπρομήθεια της 

γεωργικής αποθήκης στο τεμ. 633 Σχ. 2-292-378 τμήμα 9.  

 

Σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 13 της συνεδρίασης 30/15 ημερομηνίας 

8/10/2015 αποφάσισε όπως πέραν των εξόδων καταβάλει και το ποσό των €200 ως 

δικαιώματα.  

 

Αποφάσισε επίσης όπως απορρίψει το αίτημα για σύνδεση κινητής καντίνας με την 

υδατοπρομήθεια.  

 

8. Διάφορα  

 

8.1.   Αίτηση. Αρ. Φακ.: 3.0.0, 4.7.0, 5.9.0 

  

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή της πιο πάνω εταιρείας ημερομηνίας 

14/7/2016 και αποφάσισε όπως αποδεχθεί το αίτημά της για να πληρώσει το ποσό 

των €500 έναντι των οφειλών του πρώην ενοικιαστή υποστατικού της και να 

εκδοθούν οι  άδειες λειτουργίας και ποτού του νέου ενοικιαστή και να ληφθούν 

άμεσα δικαστικά μέτρα εναντίον του πρώην ενοικιαστή.  

 

8.2.  Εισφορές σε άλλους οργανισμούς. Αρ. φακ.: 13.0.4, 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πληρωμή στην ΕΝΠ το ποσό των €10.000 

από τα «Απρόβλεπτα» του πιο πάνω κονδυλίου.  

 

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

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

8.3.   Απαλλοτρίωση τεμ. 371, Σχ. 2-289-380 τμήμα 5 και αρ. εγγραφής 0/342.  

         Αρ. Φακ.: 4.14.44 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την απόφαση του Ε.Δ Αμμοχώστου  

στην αγωγή με αρ. 371/10 με την οποία διατάσσεται ο Δήμος να άρει την επέμβαση 

στο πιο πάνω κτήμα και αφού έλαβε επίσης υπόψη την αναγκαιότητα και 

χρησιμότητα του αναφερόμενου κτήματος για τη διέλευση των οχημάτων στην οδό 

Θουκιδίδη αποφάσισε την απαλλοτρίωσή του για διευκόλυνση της τροχαίας κίνησης 

στην περιοχή καθώς θα εξυπηρετείται η κυκλοφορία οχημάτων από και προς τα 

δημόσια εκπαιδευτήρια και επίσης θα βελτιωθεί το οδικό δίκτυο της περιοχής.  

 

8.4.   Προμήθεια και εγκατάσταση τροχοκαθισμάτων παραλίας.  

         Αρ. Φακ.: 12.0.5, 7.0.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προμήθεια τριών τροχοκαθισμάτων παραλίας 

αξίας €2.500/ένα περίπου από την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου. 
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8.5.   Ανέγερση αίθουσας αθλοπαιδιών στο χώρο του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου. 

         Αρ. Φακ.: 4.0.16 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τη συνημμένη γνωμάτευση της εταιρείας 

ΛΕΚΤΟΝ Συμβουλευτική σύμφωνα με την οποία η Ανάδοχος εταιρεία του πιο πάνω 

έργου δεν μπορεί να αναθέσει σε υπεργολάβο να εκτελέσει όλο το έργο.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πληρωμής του ποσού των                        

€250 + ΦΠΑ στην πιο πάνω εταιρεία για την αναφερόμενη γνωμάτευση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος   


