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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

27/16 

 

Ημερομηνία:  15 Σεπτεμβρίου 2016 

 

Ώρα έναρξης: 18:00΄ 

 

Ώρα λήξης:  21:15΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος 

κ. Ανδρέας Οικονόμου Αντιδήμαρχος  

κ. Ανδρέας Κίττος  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τάσος Βλίττης   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 6) 

κ. Γιαννάκης Ποταμός  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 8.1) 

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 8.1) 

κ. Ανδρέας Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου    

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 8.5) 

 

Απόντες: 

 

κ. Γιώργος Νικολέττος         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 κ. Μαυρουδής Μαυρουδή Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου       (για προσωπικούς λόγους) 

        

Παρακαθήμενοι: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Αν. Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

κ. Αλέξανδρος Μελέκκης    (για το θέμα 1.1) 

 

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. Γ. Νικολέττου και Μ. Μαυρουδή που απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους 

καθώς και του κ. Α. Μουλαζίμη  που απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης, 

επίσης για προσωπικούς λόγους.  

 

1. Διάφορα  

 

1.1. Κάδοι απορριμμάτων. Αρ. Φακ.: 8.2.2, 5.9.5 

 

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως δημότης ο οποίος παρουσίασε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο πρόταση για να καλύπτονται οι κάδοι απορριμμάτων στους 

δημόσιους χώρους έτσι ώστε να μην αποτελούν σημεία οπτικής οχληρίας. 
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Πρότεινε όπως κατασκευασθούν μεταλλικοί σκελετοί που θα περιβάλουν τους 

κάδους στις τρεις πλευρές και οι οποίοι να επενδυθούν με πλαστικό γρασίδι έτσι ώστε 

να φαίνεται μια όμορφη εικόνα αντί της ασχήμιας των γεμάτων σκουπίδια κάδων.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ως πολύ ενδιαφέρουσα την πρόταση και αποφάσισε 

όπως, με φροντίδα του κ. Α. Οικονόμου, κατασκευασθούν δύο – τρεις τέτοιοι 

σκελετοί δοκιμαστικά και αναλόγως του αποτελέσματος το θέμα να επανέλθει.  

 

Ο δημότης αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

2. Υποθέσεις Τεχνικής Υπηρεσίας  

 

 

2.1. Επιστολή Κτηματολογίου Αμ/στου ημερομηνίας 5/9/2016, Αρ. Φακ.:5.19.35, 

σχετικά με υποθέσεις Αναγκαστικού Εκσυγχρονισμού. Αρ. Φακ.: Β57/2008,  

Β28/2008, Β316/1991, Β39/2007, Β270/2003, Β123/2003, Β216/1992, 

Β72/2005, Β83/2004, Β15/2005, ΕΠΕ8/2005, Β139/2003, Β195/1989, 

Β22/1988, Β187/2002 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το περιεχόμενο της 

πιο πάνω επιστολής. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως απαντηθεί η αναφερόμενη επιστολή 

σύμφωνα με το περιεχόμενο των  συνημμένων επιστολών  που ετοιμάστηκαν από την 

Τεχνική Υπηρεσία με ημερομηνίες 7, 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2016.  

 

2.2. Αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής. Αρ. Φακ.:Β33/2016 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το περιεχόμενο του 

πιο πάνω φακέλου. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση άδειας οικοδομής.  

 

3. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου                 

22/16 ημερομηνίας 26/7/2016. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

22/16 ημερομηνίας 26/7/2016 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

4. Εισηγήσεις Επιτροπής Οικονομικών 24/8/2016. Αρ. Φακ.: 1.3.2/30 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Οικονομικών όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής της 

ημερομηνίας 24/8/2016 που επισυνάπτονται.  
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Ειδικότερα για τα θέματα που έχουν παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς 

εισήγηση, αποφάσισε: 

 

         

        1.4.6    Bella Noche & Υιοί Λτδ                       Να επανεξεταστεί το αίτημα  

                    Π. Φεσιάς & Μ. Παρασκευά Καθ. Λτδ           μεταγενέστερα 

 

        2.1.1  Επιστολή Διευθυντή Atlantica Sea Breeze:    Θα εξεταστεί μεταγενέστερα  

 

        2.1.2   
 

        2.1.3   

        2.2.1    
 

        2.4.       

 

        2.5.  Ενέκρινε την εισήγηση για τις πενταμελείς οικογένειες. Το θέμα για τις     

        πολύτεκνες οικογένειες να επανεξεταστεί μεταγενέστερα. 

 

        2.6.   
 

5. Οικονομικές Καταστάσεις 2015. Αρ. Φακ.: 1.4.0, 1.5.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των συνημμένων καταστάσεων του 

Δήμου για το 2015.  

 

6. Διαθεσιμότητα Δημοτικού Υπαλλήλου. Αρ. Φακ.: 28.0.26 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το παρόν θέμα συζητηθεί σε κλειστή 

συνεδρίαση.  

 

7. Υποθέσεις απαλλοτριώσεων. 

 

7.1. Απαλλοτρίωση μέρους του τεμαχίου 279, Κτημ. Σχ. 2-297-374, Τμήμα 21. 

Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωση ΑΔΠ22/9.1.87. Αρ. Φακ: 4.1.12 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προταθεί στην ιδιοκτήτρια, η οποία 

σύμφωνα με επιστολή του Επ. Κτηματολογικού Λειτουργού Αμμοχώστου, 

ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2016, είναι το πρόσωπο το οποίο δικαιούται να εισπράξει 

το ποσό της αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση μέρους του πιο πάνω τεμαχίου, το 

ποσό των €6.000, για πλήρη διευθέτηση της υπόθεσης και εγγραφή του 

απαλλοτριωθέντος μέρους του κτήματος, ως δημόσιου δρόμου.  

 

7.2. Απαλλοτρίωση μέρους του κτήματος με αρ. τεμαχίου 644, του Κτηματικού 

Σχεδίου 2-291-378, Τμήμα 10. Αρ. Φακ.: 4.1.73 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την απαίτηση του ιδιοκτήτη, για 

αποζημίωση μέρους του κτήματος του, με το ποσό των €65.000 ο οποίος δεν 

αποδέχεται την προσφορά του Δήμου, για το ποσό των €85,00 και αποφάσισε όπως ο 

Δήμος ζητήσει από τον εκτιμητή κ. Φώτη Ιωάννου εκτίμηση της αγοραίας αξίας του 
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απαλλοτριωθέντος μέρους του κτήματος κατά την ημερομηνία απαλλοτρίωσης, η 

οποία δημοσιεύτηκε στις 8.11.96 με αρ. ΑΔΠ1319.  

 

7.3. Διαμόρφωση απαλλοτριωθέντος κτήματος με αρ. τεμαχίου 50 του 

Κτηματικού Σχεδίου 1-2895-3785 Τμήμα 23 για δημιουργία χώρου 

στάθμευσης. Αρ. Φακ.: 4.1.103 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνει επιχωμάτωση και διαμόρφωση του 

πιο πάνω κτήματος από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, με σκοπό την υλοποίηση 

του σκοπού για τον οποίο απαλλοτριώθηκε το κτήμα από το Δήμο.  

 

 

 

 

7.4. Απαλλοτρίωση κτήματος με αρ. τεμαχίου 217 του Κτηματικού  Σχεδίου     

1-2895-3790, Τμήμα 22 και του τεμαχίου 218 του Κτηματικού Σχεδίου            

1-2895-3790 Τμήμα 22 για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης. 

Αρ. Φακ.: 4.1.112 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου 

προχωρήσουν στην κατεδάφιση, των δύο κατοικιών που βρίσκονται στα δύο υπό 

απαλλοτρίωση κτήματα για τα οποία έχει εκδοθεί και Δημοσιευτεί Διάταγμα 

Επίταξης στις 22/7/16. 

 

7.5. Διάταγμα Επίταξης των τεμαχίων 360 και 361 του Κτημ. Σχ. 1-2895-3790 

Τμήμα 22 για εξωραϊσμό – ανάπλαση του Κέντρου και επέκταση του 

Οδικού δικτύου. Αρ. Φακ.: 4.1.111 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού μελέτησε την επιστολή του δικηγόρου των ιδιοκτητών 

ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2016, αποφάσισε όπως απορρίψει τις θέσεις και 

ισχυρισμούς του για τους πιο κάτω λόγους:  

 

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του, τα  επηρεαζόμενα πρόσωπα ενημερώθηκαν 

σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, ως προς την αποζημίωση που τους προσφέρει 

ο Δήμος για την απαλλοτρίωση του κτήματός τους.  

 

Η προθεσμία των 75 ημερών περί δικαιώματος προσφυγής επί του Διατάγματος 

Απαλλοτρίωσης έχει παρέλθει.  

 

Αφ’ ης στιγμής η Επιτάσσουσα Αρχή είναι η Κυπριακή Δημοκρατία δηλαδή το 

Υπουργείο Εσωτερικών, προς εξυπηρέτηση σκοπών Δημόσιας ωφέλειας, δηλαδή για 

την επίτευξη των σκοπών του Δήμου Παραλιμνίου με γνώμονα τον εξωραϊσμό-

ανάπλαση του κέντρου της Αστικής περιοχής και επέκταση του οδικού δικτύου, οι 

Δημοτικοί Υπάλληλοι δύνανται να εισέρχονται εντός των κτημάτων τους κατά τη 

καθοριζόμενη εκ του Διατάγματος Επίταξης διάρκειας ενός (1) έτους για υλοποίηση 

των προβλεπόμενων επ’ αυτού σκοπού με το δικαίωμα παράτασης του Διατάγματος 

Επίταξης για ακόμη 2 χρόνια.  

 

Όσον αφορά τη θέση του, ότι στο εν λόγω τεμάχιο υπάρχουν ακίνητα και δεν 

μπορούν να κατεδαφιστούν έως ότου ο Δήμος παραχωρήσει την αποζημίωση στους 
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ιδιοκτήτες και κατ’ επέκταση να εγγραφεί επ’ ονόματι του Δήμου, οι επηρεαζόμενοι 

ιδιοκτήτες δεν προσέβαλαν την ουσία του Διατάγματος Απαλλοτρίωσης μέσω 

προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου αλλά προσέβαλαν μόνο το ύψος 

της προσφερόμενης αποζημίωσης μέσω αίτησης παραπομπής ενώπιον Επαρχιακού 

Δικαστηρίου.  

 

Τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ότι ο Δήμος ως Απαλλοτρίουσα Αρχή δεν 

χρειάζεται οποιανδήποτε εξουσιοδότηση από τη στιγμή που υπάρχει το Διάταγμα 

Επίταξης και αποφάσισε παρ’ όλα αυτά αφ’ ης στιγμής η επιστολή του 

κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον Έπαρχο Αμμοχώστου 

αποσταλεί επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών για σκοπούς ενημέρωσης ως προς 

τις επιδιωκόμενες πράξεις του, καθώς και ότι οι Υπηρεσίες του Δήμου θα εισέλθουν 

στο τεμάχιο προς Υλοποίηση του Διατάγματος Επίταξης.  

 

8. Διάφορα  

 

8.1. Αποστράγγιση ποταμού. Αρ. Φακ.: 4.0.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συνεχισθούν τα έργα αποστράγγισης του 

ποταμού από το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο μέχρι την οικία με αριθμό 185 επί της                

Λεωφ. 1
ης

 Απριλίου, με τον ίδιο τρόπο και υλικά όπως έγινε στην προηγούμενη φάση.  

 

Οι κ. Γ. Ποταμός και Τ. Τσόκκου αποχώρησαν από τη συνεδρίαση λόγω άλλων 

ειλημμένων υποχρεώσεων που είχαν, όπως είπαν. 

 

8.2.  Προκήρυξη προσφορών για απομάκρυνση κλαδεμάτων και άλλων 

ακαθαρσιών. Αρ. Φακ.: 5.10.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφορών για απομάκρυνση 

κλαδεμάτων και άλλων ακαθαρσιών με προϋπολογισμό €100.000 +ΦΠΑ για το 2017. 

 

8.3. Οδικά δίκτυα -  απαλλοτριώσεις. Αρ. Φακ.: 4.3.0/1, 8.1.0/51, 4.14.38, 

4.2.19/1, 4.1.118, 4.1.121 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως υποβληθεί αίτηση για εξασφάλιση 

πολεοδομικής άδειας για τα οδικά δίκτυα όπως φαίνονται στα συνημμένα σχέδια και 

την απαλλοτρίωση των τμημάτων των επηρεαζόμενων τεμαχίων: 

 

1) Από το τεμ. 423, Σχ. 2-290-379 μέχρι το τεμ. 577, Σχ. 2-293-378 

2) Από τα τεμ. 120,105 μέχρι τα τεμ. 86,88 των Σχ. 2-295-376 και Σχ. 2-296-376 

3) Από τα τεμ. 554, 556 Σχ. 2-291-379 μέχρι τα τεμ. 884, 478, Σχ. 2-293-379 

4) Από τα τεμ. 23, 26 Σχ. 2-291-378 μέχρι τα τεμ. 847, 1057 Σχ. 2-293-376 

 

Ο κ. Α. Οικονόμου δήλωσε ότι απέχει από την πιο πάνω απόφαση.  

 

8.4. Άδειες Χρήσης δημόσιων Χώρων. Αρ. Φακ.: 1.6.0/2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τη συνημμένη έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και 

αποφάσισε όπως παραχωρηθούν άδειες χρήσης των δημόσιων χώρων που 

καταλαμβάνουν τα υποστατικά Expresso Coffee Stop και St’ George’s Fish & Chips 
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Café και κληθούν οι ιδιοκτήτες να καταβάλουν τα ποσά, σύμφωνα με την 

αναφερόμενη πιο πάνω έκθεση.  

 

Αναφορικά με τη χρήση δημόσιου χώρου από το Senso Café και την αμφισβήτηση 

των ιδιοκτητών του, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ανατεθεί σε 

τοπογράφο να ετοιμάσει σχέδιο με την επί τόπου κατάσταση.  

 

8.5. Προμήθεια αλεσμένου ασφαλτικού σκυροδέματος. Αρ. Φακ.: 8.18.0, 4.3.0, 

8.1.0/40 

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έκρινε ότι διάφοροι αγροτικοί δρόμοι χρήζουν 

βελτίωσης τόσο λόγω της κακής τους κατάστασης όσο και για τη σκόνη που 

δημιουργείται με τη διέλευση οχημάτων και επειδή κατά καιρούς παραλαμβάνονται 

επιστολές με συστάσεις για την προστασία της ποιότητας του αέρα, αποφάσισε να 

εγκρίνει τη χρήση αλεσμένου ασφαλτικού σκυροδέματος αξίας μέχρι €50.000+ ΦΠΑ 

και προς το σκοπό αυτό ενέκρινε την τιμή των €7,50/m
3
 που πρόσφερε η εταιρεία                        

Α/φοί Β. & Κ. Καραλούκα Λτδ η οποία συγκριτικά με τις τιμές που πρόσφεραν οι 

PIKA Road Contracting Ltd €12,50/τόνο και Sandworks (Ormidhia Ltd) €12/τόνο 

είναι πολύ πιο φθηνή όπως προκύπτει και από τη συνημμένη  έκθεση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας.  

 

9. Αίτηση εταιρείας AXM Holdings Ltd για διαγραφή της πρόσθετης 

επιβάρυνσης επί των τελών διανυκτερεύσεων Ιουλίου 2016. Αρ. Φακ.: 3.9.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της πιο πάνω αίτησης επειδή όπως 

έχει αποδειχθεί την ευθύνη για την καθυστέρηση φέρει το γραφείο ταχυμεταφορών 

που δεν παρέδωσε έγκαιρα την επιταγή .  

 

10. Προκήρυξη προσφορών για ασφάλειες Πυρός- Κτηρίων, Αστικής Ευθύνης, 

Ευθύνης Εργοδότη και Ζωής και Ατυχημάτων προσωπικού. 

Αρ. Φακ.: 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, 2.9.1/3, 2.9.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφορών των πιο πάνω 

ασφαλειών για περίοδο τριών χρόνων. Όρους και αξιολόγηση να ετοιμάσει ο 

ασφαλιστικός σύμβουλος του Δήμου T.F.I Brokers. 

 

11. Δημοτικές διατρήσεις. Αρ. φακ.: 4.7.13 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι υποβλήθηκε αίτηση στο Τμήμα 

Αναπτύξεως Υδάτων για αδειοδότηση της διάτρησης που θεωρείτο ότι βρισκόταν στο 

τεμ. 934 του Σχ. 2-291-376 Τμήμα 12 ιδιοκτησίας του Δήμου η οποία, όπως 

αποδείχτηκε από τη διερεύνηση Λειτουργών του Τμήματος και όπως αναφέρεται σε 

σχετική επιστολή του ημερομηνίας 30/6/2016, βρίσκεται στο τεμάχιο 932 του ιδίου 

σχεδίου ιδιοκτησίας ιδιώτη.  

 

Γι’ αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι δεν υφίσταται πλέον οποιοδήποτε 

δικαίωμα  του Δήμου στην αναφερόμενη διάτρηση και κατ’ επέκταση να ακυρωθεί η 

επιταγή με αριθμό 97928796 ποσού €100,00 που εκδόθηκε στο Διευθυντή του 
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Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και να εισπραχθεί η επιταγή του ιδιώτη ποσού 

€100,00 που αντιστοιχεί στο ποσό που πλήρωσε ο Δήμος με την υποβολή της αίτησης 

για ανόρυξη της διάτρησης. 

 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες διατρήσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως 

διερευνηθεί η θέση τους και όπου διαπιστωθεί ότι δεν βρίσκονται σε τεμάχια 

ιδιοκτησίας του Δήμου, να ενημερώνονται οι σημερινοί ενοικιαστές να προβαίνουν 

στις διαδικασίες αδειοδότησης και εγγραφής στο όνομά τους και στις αντίστοιχες 

διαδικασίες στην ΑΗΚ για την ηλεκτροδότησή τους.  

 

 

 

12. Εγκρίσεις πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

 

13. Τέλη Καθαριότητας. Αρ. Φακ.: 3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως τα τέλη καθαριότητας παραμείνουν στα 

ίδια επίπεδα που ίσχυαν για το 2015. 

 

Αναφορικά με τα υποστατικά που αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση της 

οικονομικής υπηρεσίας αποφάσισε όπως εξετασθεί κατά το επόμενο έτος. 

 

14. Διάφορα  

 

14.1. Πλήρωση κενών θέσεων νηπιαγωγών. Αρ. Φακ.: 4.0.7/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι νηπιαγωγός έχει διορισθεί στο δημόσιο και 

πιθανό να διορισθεί και ακόμα μία και αποφάσισε όπως, σύμφωνα με την εγκύκλιο 

του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, να προκηρυχθούν οι θέσεις με δημοσίευση 

σε τρεις καθημερινές εφημερίδες, με αποστολή μηνυμάτων μέσω κινητών 

τηλεφώνων, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου με ανακοίνωση μέσω του 

Ράδιο Πολιτεία και στη συνέχεια, όσες ενδιαφερθούν, αφού ταξινομηθούν αναλόγως 

της σειράς κατάταξής τους στον κατάλογο διοριστέων του Υπουργείου Παιδείας, να 

κληθούν οι δύο πρώτες καταγόμενες από το Παραλίμνι για άμεση αντικατάσταση της  

η πρώτη και μετά την οριστικοποίηση της αποχώρησης της άλλης νηπιαγωγού, η 

δεύτερη και σε περίπτωση διορισμού και άλλων νηπιαγωγών να ακολουθείται η 

αναφερόμενη σειρά κατάταξης και να καλούνται ανάλογα.  

 

14.2. Διαγραφή πρόσθετης επιβάρυνσης εξώδικού πρόστιμου. Αρ. Φακ.: 7.0.30 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή της πρόσθετης επιβάρυνσης του 

εξώδικου προστίμου με αρ. 2887 που επεβλήθη σε ιδιοκτήτρια οχήματος επειδή 

καθυστέρησε να προσκομίσει την ιατρική βεβαίωση σύμφωνα με την οποία έχει 

κινητικά προβλήματα και αποδέχθηκε να πληρώσει μόνο το αρχικό ποσό.  
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14.3. Λειτουργία προσωρινού πρασίνου σημείου. Αρ. Φακ.: 5.9.50 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 9 της συνεδρίασης 

17/16 ημερομηνίας 13/6/2016, αποφάσισε επιπρόσθετα όπως στο πράσινο σημείο 

τοποθετηθεί στέγαστρο για κάλυψη των διάφορων επίπλων και σκευών που θα 

μεταφέρονται και η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης της υπερυψωμένης κυκλικής  

διαδρομής που θα κατασκευασθεί.  

 

14.4. Λογαριασμοί Ταμείου Συντάξεων. Αρ. Φακ.: 2.6.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι με το υφιστάμενο καθεστώς των πιο πάνω 

λογαριασμών έχει μειωθεί το επιτόκιο σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τη ΣΠΕ 

Κοκκινοχωρίων και αποφάσισε: 

 

α) Να κλείσει ο ενδιάμεσος τρεχούμενος λογαριασμός με αρ. αρ. 4000550-7. 

 

β) Από το λογαριασμό 055-331002-3 να μεταφερθούν €2.840.000 σε λογαριασμό 

προθεσμίας. (Παραμένει το ποσό των €1.000.000 στον τρεχούμενο όπως έχει 

συμφωνηθεί ως εξασφάλιση του δανείου του Δήμου με αρ. 7406201.  

 

γ) από τις μηνιαίες αποκοπές του προσωπικού και τις εισφορές του Δήμου ποσό 

€20.000 να μετατρέπεται σε γραμμάτιο προθεσμίας επί μηνιαίας βάσης και στο τέλος 

κάθε χρόνου το συσσωρευθέν ποσό να μετατρέπεται σε γραμμάτιο ετήσιας βάσης.  

 

14.5. Ταμείο Προνοίας.  

Αρ. Φακ.: 2.7.0, 29.0.08, 70.0.06 

 

Το θέμα περιέχει προσωπικά δεδομένα. 

 

14.6. Τριμελής Επιτροπή. Αρ. Φακ.: 1.3.2/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε για το περιεχόμενο των συνημμένων 

πρακτικών της συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής στις 10/8/2016 ενέκρινε τις 

αποφάσεις που έχουν ληφθεί.  

 

14.7. Εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου αγωνιστών ΕΟΚΑ 55-59.                

Αρ. Φακ.: 12.0.9, 1.5.2, 13.0.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση ποσού €3.000 στην Ιερά 

Μητρόπολη Κωνσταντίας – Αμμοχώστου για κάλυψη για εξόδων της εκδήλωσης.  
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14.8. Αποζημίωση δημότη. Αρ. Φακ.: 4.2.40, 2.9.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πληρωμή του ποσού των €493,85 για 

αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό της  όταν κτύπησε σε σίδερο 

που προεξείχε στο οδόστρωμα της οδού Γ. Παπαδοπούλου κατά την  ανακατασκευή 

της.  

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 


