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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου 

14/17 
 
 

Ημερομηνία: 3 Μαΐου 2017 
 
Ώρα έναρξης: 18:30΄ 
 
Ώρα Λήξης: 20:45΄ 
 
Παρόντες:  
 
κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  
κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  
κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   
κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  (εκτός από μέρος του θέματος 3)     
 
Απόντες: 
 
κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  (για προσωπικούς λόγους)  
 
Παρακαθήμενοι:  
 
κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  
κ. Ανδρέας Γεωργίου     Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας  (για μέρος του θέματος 1) 
 
Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα δώδεκα μέλη και ότι 
πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 
παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του   
κ. Τ. Φλουρέντζου που απουσιάζει για προσωπικούς λόγους.  
 
1. Ταρτάν Δημοτικού Σταδίου. Αρ. Φακ.: 8.17.3 
 
Ο κ. Γεωργίου εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως. 
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Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο της επιστολής 
που απέστειλε ο ΚΟΑ στις 5/4/2017 και αναφέρθηκε στην σύσκεψη με τους εργολάβους  
στις 6/4/2017 όπου εξέφρασαν την πρόθεσή τους να διευθετήσουν με δικά τους έξοδα 
όλη την εργασία όπως προκύπτει από τις υποχρεώσεις τους με βάση το συμβόλαιο, για 
πλήρη ικανοποίηση του Δήμου. 
 
Ο κ. Α. Γεωργίου υπενθύμισε ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε 
νομικός σύμβουλος και τεχνικός σύμβουλος και ανέφερε ότι μελέτησαν όλα τα σχετικά 
έγγραφα (συμβόλαιο, επιστολές εργολάβου – υπεργολάβου – προμηθευτών κλπ) που 
ετέθησαν υπόψη τους και ενημέρωσαν για τις απόψεις τους, βάσει των οποίων 
αποστείλαμε την επιστολή ημερομηνίας 21/3/2017 προς τον εργολάβο με κοινοποίηση 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, Γενικό Ελεγκτή και ΚΟΑ.  
 
Ακολούθως ο κ. Α. Γεωργίου ανέφερε ότι μόλις παρέλαβε την επιστολή του ΚΟΑ 
ημερομηνίας 5/4/2017 στην οποία επισυναπτόταν επιστολή του Γ. Ελεγκτή ημερομηνίας 
12/8/2016 (στα γραφεία του Δήμου παραλήφθηκε στις 3/5/2017 μέσω τηλεομοιότυπου), 
τις απέστειλε στο νομικό σύμβουλο (ο ίδιος βρίσκεται στο εξωτερικό) και επικοινώνησε 
μαζί του για μελέτη και ανάλογα σχόλια.  
 
Είπε ακόμα ότι ο νομικός σύμβουλος ενημερώθηκε για τη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και αναμένει να τον καλέσουμε τηλεφωνικά σε ανοικτή ακρόαση για να 
ενημερώσει για τις απόψεις – εισηγήσεις του.  
 
Ο κ. Δήμαρχος κάλεσε τον νομικό σύμβουλο και σε ανοικτή ακρόαση ο δικηγόρος του 
Δήμου ανέφερε τα ακόλουθα:  
 

α) Με βάση το συμβόλαιο με τον εργολάβο ο Δήμος κάλεσε τον εργολάβο να 
ενεργήσει προς διόρθωση των δικών του αστοχιών – κακοτεχνιών. 

 
β) Η επιστολή ΚΟΑ θίγει θέματα που δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του 

εργολάβου και μάλιστα εκ των υστέρων.  
 

γ) Ο Δήμος Παραλιμνίου να επιμένει στο πνεύμα της επιστολής μας ημερομηνίας 
21/3//17 προς τον εργολάβο όπως εστάλη από τον Μηχανικό του έργου                          
κ. Α. Γεωργίου.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να υιοθετηθεί η άποψη του νομικού συμβούλου και 
του Μηχανικού του έργου και οι εργασίες του εργολάβου να προχωρήσουν και να 
αποσταλεί άμεσα νέα επιστολή προς τον εργολάβο που να τον ενημερώνει για τις 
ενέργειές του.  
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Ο κ. Α. Γεωργίου εισηγήθηκε να γίνει και συνάντηση με τον Γενικό Ελεγκτή και τον                  
ΚΟΑ στην οποία να παρευρεθούν και ο κ. Δήμαρχος, ο νομικός σύμβουλος, ο τεχνικός 
σύμβουλος και ό ίδιος, ώστε να διευκρινισθούν πλήρως όλα τα θέματα. 
 
Ο κ. Δήμαρχος ανέφερε ότι θα διερευνήσει το θέμα αυτό και θα επανέλθει.  
 
Ο κ. Α. Γεωργίου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως.  
 
2. Αντλιοστάσια χώρων υγιεινής στις παραλίες. Αρ. φακ.: 4.8.0, 8.7.0/19 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ανατεθεί στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων 
Παραλιμνίου, λόγω εμπειρίας και με τιμολόγηση προς το Δήμο, η τοποθέτηση 
αντλιοστασίων στα αποχωρητήρια που θα τοποθετηθούν στις παραλίες με κόστος γύρω 
στα €50.000 + ΦΠΑ.  
 
3. Εισηγήσεις Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού. 4/4/2017. Αρ. Φακ.: 1.3.2/35 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αποδεχθεί την πρόταση του Συμβουλίου 
Νεολαίας και όρισε την Αντριάνα Πασχάλη ως μέλος της Επιτροπής Παιδείας και 
Αθλητισμού.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 
Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής 
της ημερομηνίας 4/4/17 που επισυνάπτονται.  
 
Ο κ. Λ. Λοΐζου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως επειδή το πιο κάτω θέμα 
αφορά συγγενικό του πρόσωπο. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ζητηθεί προσφορά για τις εργασίες που 
αναφέρονται στο θέμα 1.  
 
4. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 
 
Ο κ. Λ. Λοΐζου επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία τις πιο κάτω πληρωμές: 
  
Ο κ. Γ. Ποταμός διαφώνησε διότι όπως είπε έπρεπε να υπάρχει αποθηκάριος για 
περισσότερο έλεγχο.  
 
5. Διάφορα. 
 
5.1. Προμήθεια κρεβατιών και ομπρελών παραλίας. Αρ. Φακ.: 7.0.11 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προμήθεια 500 κρεβατιών και 250 ομπρελών 
παραλίας. Για το σκοπό αυτό να προκηρυχθεί σχετική προσφορά.  



4 
 

5.2. Πρόταση εταιρειών. Αρ. Φακ.: Β132/96 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 14.6 της συνεδρίασης 
10/17 ημερομηνίας 23/3/2017 και επειδή δεν μπορεί να υπογραφεί συμφωνία αφού η γη 
είναι κρατική, αποφάσισε όπως σταλεί επιστολή στην εταιρεία με την οποία να της 
ζητείται να εφαρμόσει την αναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην πιο 
πάνω συνεδρίαση και αν αρνηθεί, να επανέλθει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση.  
 
6. Οδικό δίκτυο «Χάσιες». Αρ. Φακ.: 4.14.53 
 
Επειδή έξω από την αίθουσα συνεδριάσεως ανέμεναν επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες από το 
πιο πάνω οδικό δίκτυο, το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε κατά πόσο η συνεδρίαση για 
το παρόν θέμα θα είναι κλειστή ή ανοικτή και τέθηκε σε ψηφοφορία με το πιο κάτω 
αποτέλεσμα:  
 
Κλειστή: Α. Μουλαζίμης, Κ. Ιωακείμ, Γ. Ποταμός, Τ. Τσόκκου, Σ. Κωνσταντίνου,                   
Τ. Βλίτττης.  
 
Ανοικτή: Λ. Λοΐζου, Α. Λοΐζου, Μ. Τσιολάκκης. 
 
Αποχή: Δήμαρχος, Γ. Καράς, Μ. Μουλαζίμη.                 
 
Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η 
συνεδρίαση για το παρόν θέμα να είναι κλειστή και ως εκ τούτου στην αίθουσα 
συνεδριάσεως παρίσταντο μόνο τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Ο κ. Δήμαρχος παρουσίασε το συνημμένο τοπογραφικό σχέδιο στο οποίο με κίτρινο 
χρώμα φαίνεται το οδικό δίκτυο όπως είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και για 
το οποίο εκδόθηκε πολεοδομική άδεια και με μπλε χρώμα το οδικό δίκτυο όπως 
υποβλήθηκε από επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες.  
 
Ο κ. Δήμαρχος ανέγνωσε και την επιστολή των ιδιοκτητών του τεμ. 472 Σχ. 2-295-377 
τμήμα 15 ημερομηνίας 3/5/17 με την οποία αποσύρουν την υπογραφή τους από την 
πρόταση που υποβάλλεται από τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες και φαίνεται με μπλε 
χρώμα όπως πιο πάνω αναφέρεται. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος έθεσε σε ψηφοφορία τις δύο προτάσεις οι οποίες 
ψηφίσθηκαν ως ακολούθως:  
 

- Οδικό δίκτυο με κίτρινο χρώμα: Δήμαρχος, Α. Μουλαζίμης, Κ. Ιωακείμ,                        
Γ. Ποταμός, Τ. Τσόκκου, Μ. Μουλαζίμη, Τ. Βλίττης, Σ. Κωνσταντίνου,                        
Λ. Λοΐζου.  
 

- Οδικό δίκτυο με μπλε χρώμα: Γ. Καράς, Α. Λοΐζου, Μ. Τσιολάκης.  
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Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως παραμείνει 
σε ισχύ το οδικό δίκτυο όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί και για το οποίο έχει ληφθεί 
πολεοδομική άδεια και φαίνεται με κίτρινο χρώμα στο συνημμένο τοπογραφικό σχέδιο.  
 
7. Διάφορα. 
 
7.1. Αντικατάσταση μηχανής αυτοκινήτου. Αρ. Φακ.: 8.2.0 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δαπάνη ύψους €1.400 + ΦΠΑ για αντικατάσταση 
της μηχανής του αυτοκινήτου ΕΤΝ977 επειδή δεν μπορεί να επιδιορθωθεί αφού έχει 
ξεπεράσει τα 350.000 χιλιόμετρα χρήσης.  
 
7.2. Προμήθεια υδρομετρητών. Αρ. Φακ.: 8.6.1 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προμήθεια 2000 νέων υδρομετρητών και προς 
το σκοπό αυτό να προκηρυχθεί σχετική προσφορά με τους ιδίους όρους της τελευταίας 
προσφοράς. 
 
 
 
 
 
 
Θεόδωρος Πυρίλλης  
Δήμαρχος  
 
 
 
 
 
 


