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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου 

15/17 
 
 

Ημερομηνία: 11 Μαΐου 2017 
 
Ώρα έναρξης: 18:30΄ 
 
Ώρα Λήξης: 21:45΄ 
 
Παρόντες:  
 
κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  
κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  
κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   
κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   
κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
 
Απόντες: 
 
κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  (για προσωπικούς λόγους)  
 
Παρακαθήμενος:  
 
κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  
 
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. Διάφορα. 
 
1.1. Έξοδα κηδείας. Αρ. Φακ.: 1.5.3, 1.6.5 
 
Προσωπικά δεδομένα. 
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2. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Φακ.:1.3.1/1 
 
2.1. Πρακτικά συνεδρίασης 12/17 ημερομηνίας 6/4/17. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 
12/17 ημερομηνίας 6/4/17 χωρίς παρατηρήσεις.  
 
2.2. Πρακτικά συνεδρίασης 13/17 ημερομηνίας 27/4/17. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 
13/17 ημερομηνίας 27/4/17 με τις πιο κάτω παρατηρήσεις: 
 
Θέμα 2. Αρ. Φακ.: 1.4.0, 2.5.0, 1.6.0/28, 1.0.6/29, 2.2.0/4, 7.0.11, 2.8.0: Να προστεθεί 
ως δεύτερη παράγραφος «Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι ο Δήμος δικαιούται να προσλάβει 
μέχρι και 13 έκτακτους εργάτες, όσους είχε δηλαδή το 2014 και ότι για το θέμα αυτό είχε 
επαφές με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού». 
 
Θέμα 6.1. Αρ. Φακ.: 4.0.5/5: Ο Προϋπολογισμός να γίνει €480.000. 
 
3. Τοπικό Σχέδιο – Έκθεση Εκπόνησης. Αρ. Φακ.: 4.2.13, 1.3.2/37 
 
Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι την Πέμπτη 18/5/17 και ώρα 
10:00΄ θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο από το Πολεοδομικό Συμβούλιο εκπαιδευτικό 
σεμινάριο και κάλεσε τα μέλη να παρευρεθούν. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε 
όπως η Επιτροπή Έργων απασχοληθεί μα το θέμα του Τοπικού Σχεδίου με τη μελέτη και 
προώθηση εισηγήσεων.  
 
Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο για το Διαχειριστικό Σχέδιο 
Παράκτιας Ζώνης που προωθεί το Τμήμα Περιβάλλοντος το οποίο θα επηρεάζει και το 
Τοπικό Σχέδιο και ότι το μελετητικό γραφείο που ανάλαβε την εργασία έχει συμφέροντα 
σε άλλη περιοχή και γι’ αυτό πιθανό να μην είναι αντικειμενικό στο σχεδιασμό του.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο διατύπωσε την ανησυχία του για το γεγονός αυτό και 
αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο να διερευνήσει το θέμα και αναλόγως 
να δράσει.  
 
4. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 
 
Διαφώνησε ο κ. Γ. Ποταμός ο οποίος είπε ότι δεν εγκρίνει τις πληρωμές επειδή δεν 
υπάρχει αποθηκάριος και για κάποιες πληρωμές έπρεπε να είχαν προηγηθεί προσφορές.  
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5. Διάφορα. 
 
5.1. Περίφραξη κτήματος του Δήμου. Αρ. Φακ.: 5.9.47, 1.6.4 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως περιφραχθεί, με συρματόπλεγμα, το τεμ. 952 
Σχ. 2-291-376 Τμήμα 12 ιδιοκτησίας του Δήμου, για να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη ρίψη 
σκυβάλων και άλλων άχρηστων αντικειμένων.  
 
5.2. Συνεισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως παραχωρήσει το ποσό των €1.000 στον Όμιλο 
Οινοφίλων Αμμοχώστου.  
 
5.3. Χώροι υγιεινής στις παραλίες. Αρ. Φακ.: 8.7.0/19 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως απομακρυνθεί το λυόμενο αποχωρητήριο από 
την παραλία Ποτάμι επειδή δεν εξυπηρετεί πλέον το σκοπό για τον οποίο τοποθετήθηκε.  
 
5.4. Ωράριο καταστημάτων. Αρ. Φακ.: 1.7.8 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και εξουσιοδότησε τον κ. Δήμαρχο να δίδει 
επιστολές σε ενδιαφερόμενους καταστηματάρχες ότι μπορούν να παραμείνουν ανοικτά 
τα καταστήματά τους στις 6/6/17, 15/8/17, 1/10/17 και 28/10/17 και σε όσους δεν έχουν 
εκδώσει ακόμα άδεια λειτουργίας, η πιο πάνω πρόνοια να αναγράφεται στην άδειά τους.  
 
5.5. Προμήθεια λυόμενων κερκίδων. Αρ. Φακ.: 13.0.2, 4.0.5/1 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως διερευνηθεί το κόστος και τα είδη λυόμενων 
κερκίδων χωρητικότητας 500 ατόμων και το θέμα να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση. 
 
5.6. Παραλία Νησιών. Αρ. Φακ.: 7.0.11, 7.0.18, 8.7.0/19 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να ετοιμασθεί σχέδιο χρήσης της παραλίας Νησσιών 
και να κληθεί η Τοπική Επιτροπή Παραλιών για έγκριση και προώθηση του στην ΚΕΠ.  
 
Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος πρότεινε όπως πιλοτικά για την αναφερόμενη παραλία, 
προκηρυχθεί προσφορά για παροχή υπηρεσιών από ιδιώτη και με δικαίωμα τοποθέτησης 
κινητής καντίνας με ελάχιστο ποσό αποδοχής προσφοράς €20.000.  
 
Η πρόταση του κ. Δημάρχου τέθηκε σε ψηφοφορία και ψηφίσθηκε ως ακολούθως: 
 
Υπέρ της πρότασης: Δήμαρχος, Κ. Ιωακείμ, Γ. Καράς, Λ. Λοΐζου, Μ. Τσιολάκης,                    
Τ. Τσόκκου και Τ. Βλίττης. 
 
Εναντίον της πρότασης: Α. Μουλαζίμης, Γ. Ποταμός, Σ. Κωνσταντίνου.  
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Αποχή: Μ. Μουλαζίμη και Α. Λοΐζου. 
 
Σύμφωνα με το πιο πάνω αποτέλεσμα το Δημοτικό αποφάσισε κατά πλειοψηφία όπως 
προχωρήσει η διαδικασία εφαρμογής της πρότασης όπως τέθηκε από τον κ. Δήμαρχο. 
 
5.7. Αγορά υπηρεσιών. Αρ. Φακ: 1.0.6/29, 1.0.6/28 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και εξουσιοδότησε τον κ. Δήμαρχο όπως δίδει 
οδηγίες για αγορά υπηρεσιών από επαγγελματίες οδηγούς που εξέφρασαν ενδιαφέρον 
όπως επίσης και από όσους εξέφρασαν ενδιαφέρον στον τομέα της καθαριότητας, μετά 
τη σχετική προκήρυξη.  
 
Τον εξουσιοδότησε επίσης όπως δίδει οδηγίες για αγορά υπηρεσιών για το τμήμα 
σκυβάλων από τυχόν ενδιαφερόμενους αφού από τους αιτηθέντες ως έκτακτοι εποχικοί 
εργάτες δεν ενδιαφέρονται να πωλούν υπηρεσίες.  
 
5.8.  Οφειλές. Αρ. Φακ.: 4.7.0, 3.0.0, 3.9.0 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 6.2 της συνεδρίασης 
13/17 ημερομηνίας 27/4/2017 αποφάσισε την έγκριση της νέας πρότασης που έχει 
υποβληθεί από τον Διευθυντή του πιο πάνω συγκροτήματος με την επιστολή του 
ημερομηνίας 11/5/2017 με την οποία προτείνει να καταβάλει μεταχρονολογημένες 
επιταγές για όλες τις οφειλές του.  
 
5.9. Ασφαλιστικά συμβόλαια. Αρ. Φακ.: 2.9.1/1, 2.9.1/2, 2.9.1/3, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση των υφιστάμενων ασφαλιστικών 
συμβολαίων μέχρι τέλος Ιουνίου για να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας των προσφορών.  
 
 
 
 
 
 
 
Θεόδωρος Πυρίλλης  
Δήμαρχος  


