
1 

 

Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

28/16 

 

Ημερομηνία:  3 Οκτωβρίου 2016 

 

Ώρα έναρξης: 18:20΄ 

 

Ώρα λήξης: 21:30΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος 

κ. Ανδρέας Οικονόμου Αντιδήμαρχος  

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τάσος Βλίττης   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 8) 

κ. Γιαννάκης Ποταμός  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μαυρουδής Μαυρουδή Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

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

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2) 

κ. Ανδρέας Κίττος  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 3) 

κ. Ανδρέας Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 7) 

   

Απόντες: 

 

κ. Γιώργος Νικολέττος         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   (για λόγους υγείας) 

        

Παρακαθήμενοι: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Αν. Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος (μέχρι μέρος του  

        θέματος 8) 

κ. Μιχάλης Μουαΐμης    Νομικός (για μέρος του θέματος 8)  

 

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 συμπεριλαμβανομένου 

του κ. Γ. Νικολέττου που απουσιάζει για λόγους υγείας σύμφωνα με το συνημμένο 

ιατρικό πιστοποιητικό καθώς και των κ. Α. Κίττου, Τ. Τσόκκου, Α. Μουλαζίμη και                   

Α. Λοΐζου που απουσίαζαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης για προσωπικούς 

λόγους.  

 

1. Έγκριση των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.                  

Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεών 

του 26/16 ημερομηνίας 10/8/2016 και 27/16 ημερομηνίας 15/9/2016 χωρίς 

παρατηρήσεις.  
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2. Εισηγήσεις Επιτροπής Πολιτισμού. 30/8/16. Αρ. Φακ.: 1.3.2/36 

 

Οι κ. Α. Μουλαζίμης και Τ. Τσόκκου προσήλθαν στη συνεδρίαση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Πολιτισμού όπως αναφέρονται στα πρακτικά της συνεδρίασής της στις 

30/8/2016 τα οποία επισυνάπτονται. 

 

Επιπρόσθετα, σε σχέση με το θέμα 1, αποφάσισε, λόγω περιορισμένου χρόνου του 

προέδρου της Δημοκρατίας, κατάθεση στεφάνων να γίνει μόνο από τον Πρόεδρο, τον 

Μητροπολίτη, τον Δήμαρχο, τον εκπρόσωπο της Ένωσης Αγωνιστών Παραλιμνίου 

και τον εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Αγωνιστών.  

 

Αποφάσισε επίσης, σε σχέση με το θέμα 2, ότι τα βιβλία θα αποτελούνται από 450 

σελίδες περίπου 17Χ24εκ. και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προηγούμενων 

εκδόσεων.  

 

3. Έγκριση καταλόγου τελών σκυβάλων και επαγγελματικής άδειας.  

Αρ. Φακ.: 3.0.0 
 

Ο κ. Α. Κίττος προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβουλίου αποφάσισε την έγκριση του κατάλογου των τελών 

σκυβάλων και επαγγελματικής άδειας για το 2016. 

 

Ο αναφερόμενος κατάλογος έχει υπογραφεί από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

και έχει φυλαχθεί στο αρχείο του τμήματος φορολογιών.  

 

4. Απαλλοτριώσεις. Αρ. Φακ.: 4.1.113  

 

Επανεξέταση προσφοράς για απαλλοτρίωση μέρους του ιδιωτικού τεμαχίου με                 

αρ. 219 του Σχεδ. 1-2890-3790, Τμήμα 22 και μέρους του τεμαχίου με αρ. 221 του                         

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

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα δεδομένα και σε συνάρτηση 

προηγούμενων σχετικών αποφάσεων του για αποζημίωση συνορευόντων 

απαλλοτριωθέντων κτημάτων, με το τεμάχιο 219, του Σχεδ. 1-2890-3790 Τμήμα 22, 

αποφάσισε όπως καταβάλει στους ιδιοκτήτες του, ως αποζημίωση για την 

απαλλοτρίωση μέρους του κτήματος τους, τα πιο κάτω ποσά, κατ’ αναλογία του 

εγγεγραμμένου μεριδίου τους.  

 

Α. Στους ιδιοκτήτες το ποσό των €3.389,50 εις ένα έκαστον, ήτοι για έκταση 96 τ.μ. 

Χ €205 = €19.680 εγγεγρ. μερίδιο 
300

/1742 έκαστος.  

 

Β. Στους Διαχειριστές της περιουσίας του αποβιώσαντος το συνολικό ποσό των 

€13.901, ήτοι το ποσό των €12.901 για έκταση 96τ.μ. Χ €205= €19.680, εγγεγρ. 

μερίδιο 
571

/871 
 
και το ποσό των €1.000, ως αποζημίωση για το υποστατικό του ως άνω 

αποβιώσαντος που βρίσκεται στο ακίνητο.   
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5. Προμήθεια Επιπρόσθετων καλυμμάτων για τους ημιβυθιζόμενους κάδους.             

Αρ. Φακ.: 5.9.50 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος 

ημερομηνίας 26/9/2016 και αποφάσισε όπως παραγγελθούν επιπρόσθετα καλύμματα 

για κάλυψη των αναγκών για περίοδο δύο χρόνων.  

 

6. Αίτημα Συνδέσμου Παλαιών Προσκόπων. Αρ. Φακ.: 13.0.5, 4.9.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε το αίτημα του πιο πάνω Συνδέσμου όπως 

υποβλήθηκε με σχετική επιστολή ημερομηνίας 15/9/2016 και αποφάσισε όπως ο 

Δήμος αναλάβει τη συντήρηση του τεμ. 290 Σχ. 2-289-381 Τμήμα 5 που έχουν 

δενδροφυτεύσει.  

 

Αποφάσισε επίσης κατά πλειοψηφία, με διαφωνία του κ. Γ. Ποταμού, να αναλάβει ο 

Δήμος την πληρωμή του λογαριασμού του ανακυκλωμένου νερού για το 2016 υπό 

μορφή χορηγίας και να ενημερωθεί ο αναφερόμενος Σύνδεσμος να απευθυνθεί στο 

Υπουργείο Γεωργίας για ρύθμιση του θέματος ποτίσματος του χώρου.  

  

7. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Ο κ. Α. Λοΐζου προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

 

Αποφάσισε επίσης την έγκριση πληρωμής των τιμολογίων που καταγράφονται στους 

συνημμένους καταλόγους. 

 

8. Πτώχευση Δημοτικού Υπαλλήλου. Αρ. Φακ.: 28.0.26, 1.8.0 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η συνεδρίαση για το παρόν θέμα να είναι 

κλειστή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  
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