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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

26/16 

 

Ημερομηνία:  10 Αυγούστου 2016 

 

Ώρα έναρξης: 13:30΄ 

 

Ώρα λήξης:  15:30΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος 

κ. Ανδρέας Οικονόμου Αντιδήμαρχος  

κ. Γιαννάκης Ποταμός  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μαυρουδής Μαυρουδή Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου    

 

Απόντες: 

 

κ. Γιώργος Νικολέττος         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός περιοχής λόγω διακοπών) 

κ. Ανδρέας Κίττος  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου      (για προσωπικούς λόγους) 

κ. Ανδρέας Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου    

κ. Τάσος Βλίττης   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου          
              

Παρακαθήμενος: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Αν. Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

 

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 κ. Γ. Νικολέττου, Α. Κίττου, Α. Μουλαζίμη Α. Λοΐζου και Τ. Βλίττη που 

απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους.  

 

1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του  Δημοτικού Συμβουλίου.  

Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών των πιο κάτω 

συνεδριάσεών του χωρίς παρατηρήσεις:  

 

- 20/16 ημερομηνίας  18/07/2016 

- 21/16 ημερομηνίας  21/07/2016 

- 23/16 ημερομηνίας  27/07/2016 

- 24/16 ημερομηνίας  29/07/2016 

- 25/16 ημερομηνίας  01/08/2016 
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2. Εγκρίσεις πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

 

3. Παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου στην ΕΝΠ. Αρ. Φακ.: 13.0.6, 13.0.4 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως παραχωρηθεί άδεια χρήσης του Δημοτικού 

Σταδίου στην ΕΝΠ για ακόμα δύο χρόνια δηλαδή από 1/7/2016 μέχρι 30/6/2018 με 

τους ίδιους όρους όπως αναφέρονται στο συμβόλαιο που έχει υπογραφεί την 

1/7/2014. 

 

4. Διορισμός Επιτροπής παραλαβής των κρεβατιών και ομπρελών  με βάση 

την προσφορά 4/16. Αρ. Φακ.: 15.0.4/16 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Κανονισμό 25 των περί της Διαχείρισης της 

Εκτέλεσης Δημόσιων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των 

Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμών, 

τα κρεβατάκια, τις ομπρέλες και τα καλύμματα για τα οποία έχει προκηρυχθεί η 

προσφορά 4/16 παραληφθούν από επιτροπή αποτελούμενη από τους Γιώργο 

Οικονόμου, Χρήστο Σπανάχη και Χαράλαμπο Κουτσόφτα.  

 

5. Συμφωνία ανταλλαγής αρχείων με την Τράπεζα Κύπρου. Αρ. Φακ.: 7.2.4, 

1.6.0/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση υπογραφής του συνημμένου 

συμφωνητικού εγγράφου μεταξύ του Δήμου και της Τράπεζας Κύπρου.  

 

 

 

6. Εισηγήσεις Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού 25/7/2016.  

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 25/7/2016 που επισυνάπτονται. 

 

7. Διάφορα  

 

7.1. Διόρθωση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αρ. Φακ.: 1.3.1/1, 7.0.29 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι εκ παραδρομής δεν καταγράφηκε στη 

συνεδρίαση 19/16 ημερομηνίας 14/7/2016 η απόφαση με την οποία εξουσιοδοτήθηκε 

ο κ. Δήμαρχος όπως εκπροσωπήσει το Δήμο και ψηφίσει κατά την Καταστατική 

Συνέλευση της εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής Περιφέρειας 

Αμμοχώστου τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 και αποφάσισε όπως η αναφερόμενη 

απόφαση καταγραφεί ως θέμα 8.6 στα πιο πάνω πρακτικά και αντικατασταθεί η 

επηρεαζόμενη σελίδα.  
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7.2. Φωτισμός στο ΚΕΠΑ. Αρ. Φακ.: 1.5.3, 12.0.0 

 

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

αναβάθμιση του φωτισμού στο ΚΕΠΑ σύμφωνα με το αίτημα που έχει υποβληθεί στο 

Δήμο με επιστολή ημερομηνίας 14/4/2016. 

 

7.3. Εγκατάσταση οδικού φωτισμού σε πάροδο της οδού Ακεφάλου. Αρ. Φακ.: 4.5.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το συνημμένο σημείωμα της Δημοτικής 

Ταμία και την έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας αποφάσισε την έγκριση καταβολής 

του ποσού των €3.381,42 προς την ΑΗΚ για εγκατάσταση οδικού φωτισμού σε 

πάροδο της οδού Ακεφάλου.  

 

7.4. Δέηση για την διακρίβωση της τύχης του Υποστράτηγου Τάσου Μάρκου.  

         Αρ. Φακ.: 9.0.0, 9.0.7/3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της πρότασης για συνδιοργάνωση με 

τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρωμηοσύνη εκδήλωσης που θα περιλαμβάνει δέηση για την 

διακρίβωση της τύχης του Υποστράτηγου Τάσου Μάρκου, ομιλία και κατάθεση 

στεφάνων στον ανδριάντα του ήρωα  και κεραστικά στο Δημοτικό Μέγαρο την 

Κυριακή 25/8/2016.  

 

7.5. Πρόταση της εταιρείας Pier Cyprian Estates Ltd. Αρ. Φακ.: Δ133/10, 4.7.8  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή του προέδρου της πιο πάνω εταιρείας 

ημερομηνίας 13/7/2016 με την οποία προσφέρεται στο Δήμο, χωρίς ενοίκιο, έκταση 

γης 39000m
2
 για κατασκευή κοινοτικών και καλλωπιστικών έργων όπως αναφέρεται 

και αποφάσισε όπως γίνει αποδεκτή η προσφορά κατ’ αρχήν και εξουσιοδότησε τον 

κ. Δήμαρχο να διαπραγματευθεί τους όρους της σύμβασης η οποία να υποβληθεί στο 

Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.  

7.6. Πρόγραμμα μείωσης αποβλήτων σε παράλιες ξενοδοχειακές μονάδες και 

άλλα συναφή. Αρ. Φακ.: 5.9.50 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τοποθέτησης ημιβυθιζόμενων 

κάδων, στα πλαίσια του πιο πάνω προγράμματος, στα αναφερόμενα στο συνημμένο 

κατάλογο τεμάχια ιδιοκτησίας του Δήμου.  

 

7.7. Συμφωνία επίλυσης διαφορών με 4 πρώην εργάτες ενοικίασης ειδών 

παραλίας. Αρ. Φακ.: 2.1.10 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 3.2 της 

συνεδρίασης 19/16 ημερομηνίας 14/7/2016 μελέτησε και ενέκρινε το περιεχόμενο της 

συνημμένης επιστολής του δικηγόρου του Δήμου καθώς και τις επισυναπτόμενες σ’ 

αυτήν συμφωνίες που έχουν υπογραφεί στα πλαίσια της πιο πάνω απόφασης.  

 

7.8. Ασφάλεια Ζωής και ατυχημάτων του προσωπικού. Αρ. Φακ.: 2.9.1/3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την πληρωμή του συνολικού ποσού των €64.937,60 

που έχει εισπραχθεί από την ασφαλιστική εταιρεία Eurolife για πλήρη και τελεία 

εξόφληση όλων των δικαιωμάτων επί των ασφαλιστηρίων συμβολαίων 6000353 και 
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5000040 για αποβιώσαντα εργάτη του Δήμου, στους διαχειριστές της περιουσίας του, 

όπως έχουν ορισθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου.  

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


