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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου 

17/17 
 
 
Ημερομηνία: 1 Ιουνίου 2017 
 
Ώρα έναρξης: 19:00΄ 
 
Ώρα Λήξης: 22:45΄ 
 
Παρόντες:  
 
κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  
κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (μέχρι το θέμα 4) 
κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 2.2) 
κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   
κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 2.1) 
κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 1.2) 
κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 1.2) 
κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 1.3 μέχρι το θέμα 2.2) 
 
Παρακαθήμενος:  
 
κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος 
 
Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα δέκα μέλη και ότι 
πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 
παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των 
κ. Λ. Λοΐζου, Γ. Καρά και Μ. Μουλαζίμη που απουσίαζαν κατά την έναρξη της 
συνεδρίασης.  
 
1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 
 
1.1. Πρακτικά συνεδρίασης 14/17 ημερομηνίας 3/5/2017.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 
14/17 ημερομηνίας 3/5/2017 χωρίς παρατηρήσεις. 
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1.2. Πρακτικά συνεδρίασης 15/17 ημερομηνίας 11/5/2017. Αρ. Φακ.: 5.9.47, 1.6.4, 
13.0.2, 4.0.5/1 

 
Ο κ. Λ. Λοΐζου και Γ. Καράς προσήλθαν στη συνεδρίαση.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα 5.1 καταγραφεί ως ακολούθως:  
 
«Περίφραξη κτήματος του Δήμου.  

 
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». 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης                   
15/17 ημερομηνίας 11/5/2017 με την πιο πάνω  παρατήρηση.  
 
Απορρέον. 
 
Θέμα 5.5: Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως διατεθεί το ποσό των €50.000 και 
να ανατεθεί η μελέτη στον  ********* για κερκίδες με μεταλλικό σκελετό και ξύλινες 
αναβαθμίδες.  
 
1.3. Πρακτικά συνεδρίασης 16/17 ημερομηνίας 31/5/2017. Αρ. Φακ.: 1.3.2/1 
 
Η κα. Μ. Μουλαζίμη προσήλθε στη συνεδρίαση. 
 
Επειδή το θέμα δεν ήταν καταγραμμένο στην πρόσκληση το Δημοτικό Συμβούλιο 
αποφάσισε ομόφωνα όπως εξετασθεί και προς το σκοπό αυτό διανεμήθηκαν στα μέλη τα 
πρακτικά της αναφερόμενης συνεδρίασης μαζί με τα πρακτικά της Τριμελούς Επιτροπής 
με ημερομηνίες 18/5/2017 και 22/5/2017 και αφού αναγνώσθηκαν το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφάσισε επίσης την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 16/17 
ημερομηνίας 31/5/2017 χωρίς παρατηρήσεις.  
 
2. Εισηγήσεις Επιτροπών.  
 
2.1. Παιδείας και Αθλητισμού 10/5/2017. Αρ. Φακ.: 1.3.2/35 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 
Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής 
της ημερομηνίας 10/5/2017 που επισυνάπτονται εκτός της εισήγησης που αναφέρεται 
στη δεύτερη παράγραφο στην 5η σελίδα επειδή εκκρεμεί το θέμα της εκμίσθωσης και                          
γι’ αυτό να παραμείνει ως έχει προς το παρόν και το θέμα που  αφορά στις βραβεύσεις 
στην 6η σελίδα το οποίο να επαναξιολογηθεί από την Επιτροπή και να επανέλθει σε 
επόμενη συνεδρίαση.  
 
Ο κ. Α. Λοΐζου αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 
που είχε όπως είπε.  
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2.2. Πολιτισμού 5/5/2017. Αρ. Φακ.:  1.3.2/36 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 
Επιτροπής Πολιτισμού όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής της 
ημερομηνίας 5/5/2017 που επισυνάπτονται. Για το θέμα 8 να εκδοθεί ανακοίνωση για 
δηλώσεις ενδιαφέροντος και το θέμα 14 να επανέλθει όταν εκδοθεί το βιβλίο.  
 
Με αφορμή τις αναφορές για ταξίδια των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο 
εξωτερικό ως εκπροσώπων του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως τα 
εισιτήρια και η διαμονή, σε περίπτωση που δεν καλύπτεται, να πληρώνονται από το 
Δήμο.  
 
Οι κ. Μ. Μουλαζίμη και Γ. Ποταμός αποχώρησαν από τη συνεδρίαση λόγω άλλων 
ειλημμένων υποχρεώσεων που είχαν, όπως είπαν.  
 
3. Πρόταση Νομικού συμβούλου σε σχέση με πρώην εργάτη ενοικίασης ειδών 

παραλίας. Αρ. Φακ.: 2.1.10, 29.2.03 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το πιο πάνω θέμα συζητηθεί σε επόμενη 
συνεδρίαση όπου θα κληθεί για να παρευρεθεί και ο νομικός σύμβουλος.  
 
4. Άδειες πλανοδιοπώλησης. Αρ Φακ.: 5.9.14, 3.3.4 
 
Ο κ. Λ. Λοΐζου ως πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού κατέθεσε τις συνημμένες 
εισηγήσεις του όπως προέκυψαν μετά από συσκέψεις με υπηρεσιακούς και το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτησή τους.  
 
5. Προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών έκδοσης αποδείξεων. Αρ. Φακ.: 7.0.11 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τη συνημμένη προσφορά της εταιρείας και την έκθεση 
του Επιθεωρητή Παραλιών και αποφάσισε την αποδοχή της. Προς το σκοπό αυτό η 
υπηρεσία του Δήμου να προχωρήσει στην παραγγελία των αναφερόμενων μηχανών. 
 
Αποφάσισε επίσης την έγκριση της συνημμένης προσφοράς της εταιρείας που αφορά στη 
συντήρηση του λογισμικού των πιο πάνω μηχανών.  
 
6. Πρόταση για διοργάνωση καλλιτεχνικής εκδηλώσεις «Μαστίχομα Σάμμερ 2017». 

Αρ. Φακ.: 9.0.21, 13.0.6 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τη συνημμένη πρόταση για διοργάνωση της 
καλλιτεχνικής εκδήλωσης «Μαστίχομα Σάμμερ 2017» στο Δημοτικό Στάδιο και 
αποφάσισε την έγκρισή της και προς το σκοπό αυτό να καταβάλει το ποσό των €15.000 
ως ενοίκιο και να προσκομίσει τραπεζική εγγύηση ύψους €10.000 για κάλυψη τυχόν 
ζημιών, καθαριότητας κλπ.  
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7. Διάφορα  
 
7.1. Εισφορές – Χορηγίες. Αρ. Φακ.: 1.5.2 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως χορηγηθεί το ποσό των €500 στη Λέσχη 
Αυτοκινήτου Αμμοχώστου για στήριξη των πληρωμάτων μελών της που θα 
συμμετάσχουν στο ράλλυ Κύπρος 2017.  
 
8. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 
 
9. Καταγγελία για κρακτισμό από αδειούχους παροχής διευκολύνσεων. Αρ.Φακ.:7.0.5 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε την καταγγελία υπέβαλε με επιστολή του ημερομηνίας 
11/5/2017 αναφορικά με κρακτισμό στον οποίο προβαίνουν αδειούχοι παροχής 
διευκολύνσεων και αποφάσισε όπως ο Επιθεωρητής Παραλιών να φροντίσει να 
απομακρυνθούν οι διαφημιστικές τους πινακίδες και να τους προειδοποιήσει ότι θα 
ανακληθεί η άδειά τους και θα καταργηθεί το σημείο παροχής διευκολύνσεων αν δεν 
σταματήσουν άμεσα τον κρακτισμό και να τους τονισθεί ότι απαγορεύεται η πώληση 
εισιτηρίων για κρουαζιέρες αφού κάτι τέτοιο δεν περιλαμβάνεται στην άδειά τους.  
 
10. Διάφορα  
 
10.1. Εισφορές – Χορηγίες. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 13.0.2/3 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως χορηγηθεί το ποσό των €5.000 στον Ναυτικό 
Όμιλο Κωνσταντίας (€3.000 από ονομαστικό κονδύλι και €2.000 από Απρόβλεπτα). 
 
11. Υποθέσεις Υδατοπρομήθειας. Αρ. Φακ.: 4.7.0, 4.7.17 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 10.1 της συνεδρίασης 
10/17 ημερομηνίας 23/3/2017 που σχετίζεται με τις οφειλές του ιδιοκτήτη                      
Hotel Apts αποφάσισε την έγκριση της πρότασης της εταιρείας, ως ενοικιαστής του 
αναφερόμενου συγκροτήματος, να ξοφλήσει τις οφειλές για την υδατοπρομήθεια και 
επανασύνδεση και για το υπόλοιπο ποσό να προσκομίσει μεταχρονολογημένες επιταγές 
αξίας €1.000/μήνα μέχρι εξοφλήσεως.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης όπως εγκρίνει την αίτηση εταιρείας               
για σύνδεση του υποστατικού από όπου παρέχει διευκολύνσεις στην παραλία με την 
υδατοπρομήθεια μέχρι την ημερομηνία που λήγει η άδεια που εξασφάλισε με βάση την 
προσφορά της.  
 
12. Αίτηση ναυαγοσώστη για άδεια άνευ απολαβών. Αρ. Φακ.: 70.0.43 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση.  
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13. Εισηγήσεις Επιτροπής Ιστορικού Αρχείου. Αρ. Φακ.: 1.0.0/1 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 
Επιτροπής Ιστορικού Αρχείου όπως περιγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεών της 
στις 3/4/2017 και 17/5/2017 που επισυνάπτονται.  
 
14. Διάφορα.  
 
14.1. Διαγραφή Επιβάρυνσης σε λογαριασμούς υδατοπρομήθειας. Αρ. Φακ.: 4.7.0 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή της πρόσθετης επιβάρυνσης που 
αυτόματα επιβλήθηκε στους πιο κάτω λογαριασμούς υδατοπρομήθειας, λόγω της 
καθυστερημένης έγκρισης διαγραφής χρεώσεων από την Επαρχιακή Διοίκηση. Σχετική 
απόφαση στη συνεδρίαση 10/17 ημερομηνίας 23/3/2017.  

 
                                                                                                        Υδρ.                 Επιβ.10% Υδατ.          ΣΑΠ 20%  
 

1. 90-135-115-18-06             6181068           €1,44                                ----- 
  2.  90-490-069-00-04             259511            €49.29                              €14,89 
  3.  34-125-001-00-06             101574             €51,98                              €15,57 
  4.  32-001-070-04-04             205120             €106,82                            €29,44 
  5.  90-001-261-00-10             6826532           €60,58                              €17,75   
  6.  32-150-018-00-06             4927415           €69,72                              €20,06 
  7.  38-001-027-00-08             158930             €100,10                            €27,74 

       8.  13-055-008-00-06             119366             €7,46                                €4,01 
  9.  90-015-059-09-04             696779             €196,60                            €52,16   
10.  32-001-070-01-16             101536             €6,49                                €3,60 
11.  90-490-074-03-18             29254               €35,59                              €11,42 

     12.  32-105-006-00-06             6039257           €1,44                                 ----- 
13.  90-135-115-01-04             103551             €1,44                                €0,07   
14.  34-045-100-00-01             6185200           €353,04                            €91,73 
15.  90-220-130-00-02             159481             €9,01                                €4,56 
16.  90-001-319-00-02             8384                 €421,85                            €109,14                                          
17.  34-045-044-03-02             206220            €68,38                              €19,72 
18.  36-001-021-03-02             6266860           €3,86                                €2,38 
19.  11-001-257-01-12             696169             €3,32                                €2,11 
20.  21-015-022-00-02             6857770           €51,98                              €15,57   
21.  70-020-040-00-04             6030014           €58,16                              €17,14 
22.  36-001-021-47-06             678204             €19,73                              €7,41 
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14.2. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αρ. φακ.: 2.9.1/2 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της συνημμένης προσφοράς της 
εταιρείας Altius Insurance για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των υπαλλήλων και 
εξαρτωμένων τους όπως προέκυψε μετά από διαδικασία προσφορών που διενέργησε ο 
Δήμος Στροβόλου για ομαδικό σχέδιο συνεργαζόμενων Δήμων και Συμβουλίων 
Αποχετεύσεων.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεόδωρος Πυρίλλης  
Δήμαρχος  


