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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου 

13/17 
 
 

Ημερομηνία: 27 Απριλίου 2017 
 
Ώρα έναρξης: 18:30΄ 
 
Ώρα Λήξης: 20:30΄ 
 
Παρόντες:  
 
κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  
κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  
κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   
κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
 
Απόντες: 
 
κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου      (για προσωπικούς λόγους)  
κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
 
Παρακαθήμενος:  
 
κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  
   
Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα εννέα 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. Λοΐζου,  Λ. Λοΐζου, Τ. Βλίττη και Γ. Ποταμού που απουσιάζουν για προσωπικούς 
λόγους.  
 
1. Αποβάθρα στην περιοχή Νησσιά. Αρ. Φακ.: 7.0.8 
 
Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για την πιο πάνω αποβάθρα, για την 
κατάσταση, την επικινδυνότητα καθώς και για την ανεξέλεγκτη χρήση της.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως σταλεί επιστολή στον Έπαρχο Αμμοχώστου με 
την οποία να ζητείται η απομάκρυνσή της εντός 15 ημερών επειδή είναι παράνομη καθώς 
και για τους πιο πάνω λόγους.  
 
Σε περίπτωση που δεν απομακρυνθεί εντός της πιο πάνω προθεσμίας εξουσιοδοτείται ο 
κ. Δήμαρχος να δώσει οδηγίες για να αποκοπεί η χερσαία πρόσβασή της.  
 
2. Υποθέσεις Προσωπικού. Αρ. Φακ.: 1.4.0, 2.5.0, 1.0.6/28, 1.0.6/29, 2.2.0/4, 

7.0.11, 2.8.0, 1.3.2/1 
 
Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας επεσήμανε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι αποφάσεις που 
έχουν ληφθεί είτε με την αποζημίωση των υπερωριών, είτε με την πρόσληψη εκτάκτων 
εποχικών εργατών ή ακόμα και με την αγορά υπηρεσιών αντιβαίνουν στους όρους 
έγκρισης του προϋπολογισμού και θα πρέπει να επανεξετασθούν και να προσαρμοσθούν 
στους αναφερόμενους όρους και ότι σ’ αντίθετη περίπτωση ούτε ο ίδιος, ούτε 
οποιοδήποτε άλλο μέλος του προσωπικού θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.  
 
Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι ο Δήμος δικαιούται να προσλάβει μέχρι 13 έκτακτους εργάτες, 
όσους είχε δηλαδή το 2014 και ότι για το θέμα αυτό είχε επαφές με το Τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα όσα ανέφερε πιο πάνω ο Αν. Δημοτικός 
Γραμματέας αποφάσισε και επαναβεβαίωσε τις σχετικές αποφάσεις του στις 
συνεδριάσεις 10/17 και 12/17 ημερομηνίας 23/3/17 και 6/4/17 αντίστοιχα και γι’ αυτό οι 
υπερωρίες να αποζημιώνονται όπως έχει αποφασισθεί.  
 
Επιπρόσθετα, αφού αξιολόγησε τις ανάγκες του Δήμου ενόψει της τουριστικής περιόδου, 
αποφάσισε να εκδοθεί ανακοίνωση με την οποία να γνωστοποιείται ότι ο Δήμος 
προτίθεται να αγοράσει υπηρεσίες από οδηγούς κατόχους επαγγελματικής άδειας με 
αμοιβή €7/ώρα και να εξουσιοδοτήσει την Τριμελή Επιτροπή όπως επιλέξει, από τον 
κατάλογο των αιτητών για έκτακτη εποχική απασχόληση στο Τμήμα Σκυβάλων, άτομα 
από τα οποία ο Δήμος θα αγοράσει υπηρεσίες για κάλυψη των αναγκών του Τμήματος με 
αμοιβή €6/ώρα.  
 
Τέλος αποφάσισε και εξουσιοδότησε τον κ. Δήμαρχο να μπορεί να δαπανήσει ποσό 
μέχρι €10.000 για σκοπούς ελέγχου των εργατών ενοικίασης ειδών παραλίας.  
 

3. Υποθέσεις απαλλοτριώσεων. Αρ. Φακ.: 4.1.124 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως απαλλοτριώσει το κτήμα με αρ. τεμαχίου 382 
του Κτηματικού Σχεδίου 2-292-377, Τμήμα 13 για λόγους δημόσιου συμφέροντος 
δηλαδή για τη δημιουργία πράσινου σημείου στην περιοχή. 
 
Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε την έκθεση εκτίμησης της αγοραίας αξίας του 
κτήματος ημερομηνίας 3 Απριλίου 2017, την οποία ετοίμασε εκτιμητής, και αποφάσισε 
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όπως προσφέρει στους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες του κτήματος το συνολικό ποσό των 
€30.000 ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του κτήματος τους.  
 
4. Μνημόνιο Συναντίληψης με το Τμήμα Περιβάλλοντος. Αρ. Φακ.: 5.9.61, 1.6.0/1 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του πιο πάνω μνημονίου αντίγραφό του 
οποίου επισυνάπτεται (σημειώνεται ότι τα παραρτήματα μαζί με το πρωτότυπο είναι 
καταχωρημένα στο φάκελο 1.6.0/1/V Συμβάσεις Δήμου ως Κ74-Κ126). 
 
5. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ: 1.5.3 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 
 
6. Διάφορα  
 
6.1. Κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής. Αρ. Φακ.: 4.0.5/5 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προχωρήσει η διαδικασία προσφορών για την 
κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής στο αθλητικό κέντρο με προϋπολογισμό €480.000 ο 
οποίος πέραν του εγκεκριμένου κονδυλίου,  το υπόλοιπο να καλυφθεί με αντίστοιχη 
εξοικονόμηση από το κονδύλι Δρόμοι (και πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι). 
 
6.2. Οφειλές. Αρ. Φακ.: 4.7.0, 3.0.0, 3.9.0 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της πρότασής του Διευθυντή του πιο 
πάνω συγκροτήματος όπως υποβλήθηκε με την επιστολή του ημερομηνίας 27/4/17 για 
αντικατάσταση μεταχρονολογημένων επιταγών που έχει ήδη καταθέσει για εξόφληση 
παλαιών οφειλών του με επιταγές νεώτερων ημερομηνιών νοουμένου ότι ξοφλήσει τις 
οφειλές του για το 2015 και 2016 και δεσμευθεί ότι θα ξοφλά έγκαιρα τους τρέχοντες 
λογαριασμούς.  
 
6.3. Τέλη Διανυκτερεύσεων. Αρ. Φακ.: 3.9.0 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ισχύσει και για την περίοδο Νοεμβρίου 2016- 
Απριλίου 2017 η απόφαση του θέματος 15.4 της συνεδρίασης 17/16 ημερομηνίας 
13/6/2016 και να επανεξετασθεί όμως κατά τον Νοέμβριο 2017.  
 
6.4. Αναβάθμιση τηλεφωνικού συστήματος. Αρ. Φακ.: 8.3.2/1 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τη συνημμένη έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και 
αποφάσισε την έγκριση της πρότασης εκτός των πακέτων «RΕD» τα οποία να 
επαναξιολογηθούν μετά τη λειτουργία του νέου συστήματος.  
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6.5.  Ακουστική μελέτη αίθουσας αθλοπαιδιών. Αρ. Φακ.: 4.0.16 
 
Το Δημοτικό Συμβουλίου ενέκρινε δαπάνη ύψους μέχρι €2.000 + Φ.Π.Α για ανάθεση σε 
μελετητή της πιο πάνω εργασίας.  
 
6.6.  Λεωφόρος Περνέρας. Αρ. Φακ.: 4.2.5 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε δαπάνη ύψους μέχρι €2.000 + Φ.Π.Α για ανάθεση σε 
πολεοδόμο τον επανασχεδιασμό του χώρου που αρχικά είχε ορισθεί ως πιάτσα ταξί.  
 
6.7.  Παροχέτευση ομβρίων υδάτων. Αρ. Φακ.: 8.9.0 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως καθαρισθεί η κοίτη του ποταμού που αρχίζει 
από τα όρια του ξενοδοχείου Adelais και καταλήγει στην παραλία Βυζακιά και να 
τοποθετηθεί αγωγός για την απορροή των νερών και στη συνέχεια να επικαλυφθεί έτσι 
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται ως πεζόδρομος. 
 
6.8. Συνεισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση του ποσού των €200 στο 
Καραϊσκάκειο Ίδρυμα στα πλαίσια της εκδήλωσης «Ποδηλατώ για ένα ευρώ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεόδωρος Πυρίλλης  
Δήμαρχος  


