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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου 

22/17 
 
Ημερομηνία: 20 Ιουλίου 2017 
 
Ώρα έναρξης: 18:30΄ 
 
Ώρα Λήξης: 21:15΄ 
 
Παρόντες:  
 
κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  
κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (μέχρι το θέμα 5.10) 
κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 5.3) 
κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 5.1) 
κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 5.2) 
κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  (από το θέμα 3 και εκτός του θέματος 5.1) 
 
Απόντες:  
 
κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου     (για προσωπικούς λόγους)  
κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
 
Παρακαθήμενοι:  
 
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.  Λ. Λοΐζου, Σ. Κωνσταντίνου και Γ. Ποταμού που απουσιάζουν για προσωπικούς 
λόγους καθώς και του κ. Α. Λοΐζου που  απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης 
επίσης για προσωπικούς λόγους. 
 
1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 
 
1.1. Πρακτικά συνεδρίασης 17/17 ημερομηνίας 1/6/2017 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 
17/17 ημερομηνίας 1/6/2017 χωρίς παρατηρήσεις.  



2 
 

 
1.2. Πρακτικά συνεδρίασης 18/17 ημερομηνίας 8/6/2017. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως τα θέματα 2.1. και 6 καταγραφούν ως 
ακολούθως και στην συνέχεια ενέκρινε τα πρακτικά της συνεδρίασης του 18/17 
ημερομηνίας 8/6/2017 χωρίς άλλες παρατηρήσεις.  
 
Θέμα 2.1.  Αρ. Φακ.: 1.5.2, 13.0.4: «Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε με διαφωνία 
του κ. Γ. Ποταμού, την καταβολή του ποσού των €3.500 στην ΕΝΠ από τα 
«Απρόβλεπτα».» 
 
Θέμα 6 Αρ. Φακ.: 1.5.3, 29.1.36: «Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις 
συνημμένες επιστολές της παραπονούμενης και του δικηγόρου της καθώς και για το 
σημείωμα του Γραμματειακού Λειτουργού κ. Τ. Ζουβάνη και κάλεσε στην αίθουσα 
συνεδριάσεως τον νομικό σύμβουλο για να εκφράσει την νομική του άποψη, ο οποίος 
αφού ενημερώθηκε για τις αναφερόμενες επιστολές και σημείωμα, είπε ότι κατά την 
άποψή του ο Δήμος θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των €350, επειδή σε περίπτωση που 
η παραπονούμενη προσφύγει στο δικαστήριο εναντίον του Δήμου έχει πολλές 
πιθανότητες να κερδίσει και να κληθεί ο Δήμος να πληρώσει πέραν του ποσού αυτού και 
άλλα έξοδα όπως δικηγορικά, ειδικές αποζημιώσεις κλπ.  
 
Ο νομικός σύμβουλος αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα όσα πιο πάνω αναφέρονται αποφάσισε 
όπως καταβληθεί το ποσό των €350 στην παραπονούμενη.  
 
Διαφώνησαν οι κ. Γ. Ποταμός, Γ. Καράς, Λ. Λοΐζου και Σ. Κωνσταντίνου.» 
 
1.3. Πρακτικά συνεδρίασης 19/17 ημερομηνίας 16/6/2017 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η κατασκευή των πεζοδρομίων που αναφέρεται 
στο θέμα 1.23 να γίνει στην δεξιά πλευρά της οδού Γ. Παπαδοπούλου (από τη Λεωφόρο 
Κάππαρη με κατεύθυνση την Λεωφ. Μ. Αλεξάνδρου). 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 
19/17 ημερομηνίας 16/6/2017 με την πιο πάνω διευκρίνιση.  
 
2. Διάφορα  
 
2.1. Απαλλοτρίωση αδήλωτου τεμαχίου και εκμίσθωση δύο τεμαχίων κρατικής 

γης. Αρ. Φακ.: 5.9.50 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, στα πλαίσια αναβάθμισης και καλύτερης λειτουργίας                     
του πράσινου σημείου, αποφάσισε την απαλλοτρίωση του αδήλωτου τεμ. 365                                   
Σχ. 2-292-377  Τμήμα  13 και την υποβολή αίτησης εκμίσθωσης των τεμ. 366 και 376 
του ιδίου Σχεδίου και Τμήματος.        . 
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3. Διάθεση κλαδεμάτων από το πράσινο σημείο. Αρ. Φακ.: 5.9.50 
 
Ο κ. Α. Λοΐζου προσήλθε στη συνεδρίαση. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τη μοναδική προσφορά που έχει παραληφθεί 
και για την έκθεση της Υγειονομικής Επιθεωρήτριας που επισυνάπτονται και αποφάσισε 
να κατακυρωθεί η προσφορά όπως έχει υποβληθεί.  
 
4. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 
 
 
5. Διάφορα  

 
5.1.  Τέλη καθαριότητας ξενοδοχείου. Αρ. Φακ.: 3.0.0, 5.9.35/110, 1.8.0 

 
   

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τη συνημμένη πρόταση του Διευθυντή του πιο πάνω 
Ξενοδοχείου και αποφάσισε την έγκρισή της.  
 
5.2.  Ενοικίαση οχήματος. Αρ. Φακ.: 8.2.0, 1.0.6/28 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως καταβάλλεται το ποσό των €3.50/ώρα ως 
ενοίκιο για τη χρήση του ιδιωτικού οχήματος για εργασίες του Δήμου.  
 
Η κα. Τ. Τσόκκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 
υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  
 
5.3. Τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας. Αρ. Φακ.: 3.7.1, 3.7.1/1  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της τροποποίησης του εδαφίου (1) του άρθρου 74 
του περί Δήμων Νόμου και αφού έλαβε υπόψη τη συνημμένη πρόταση της Δημοτικής 
Ταμία αποφάσισε την επιβολή του ποσοστού 0,23‰ ως τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας επί 
της νέας εκτιμητικής βάσης σε τιμές 2013 που έχουν δοθεί από το Τμήμα 
Κτηματολογίου.   
 
Ο κ. Γ. Καράς αποχώρησε από την συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 
που είχε, όπως είπε. 
 
5.4. Προμήθεια χαλαζιακής άμμου. Αρ. Φακ.: 8.17.3 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφορών για προμήθεια και 
μεταφορά 60t χαλαζιακής άμμου για τις ανάγκες του αθλητικού κέντρου.  
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5.5. Προμήθεια εξαρτημάτων μηχανής άμμου. Αρ. Φακ.: 7.0.2  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της συνημμένης προσφοράς για 
προμήθεια εξαρτημάτων της μηχανής άμμου αξίας €13.730,50 ποσό το οποίο να 
προκαταβληθεί με έμβασμα και ενέκρινε επίσης την προσφορά για εκτελώνιση και 
μεταφορά των αναφερόμενων εξαρτημάτων με κόστος €1.080,00 + ΦΠΑ. 
 
5.6. Συνεισφορά στο σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αρ. Φακ.: 2.9.1/2 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως, το υπαλληλικό προσωπικό που συμμετέχει 
στο σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καταβάλλει το ποσό των €4/μήνα και 
επιπρόσθετα άλλα €4/μήνα για κάθε εξαρτώμενό του ως συνεισφορά στο πιο πάνω 
σχέδιο. Τέτοια ρύθμιση υφίσταται και στους Δήμους της μείζονος Λευκωσίας που 
συμμετείχαν στην προσφορά του σχεδίου αυτού.  
 
5.7. Συνεισφορές σε άλλους οργανισμούς. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 13.0.1, 13.0.7/1, 4.10.0, 

13.0.3 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως χορηγηθεί το ποσό των €4.837,97 στην 
εκκλησία Αγίου Γεωργίου από το κονδύλι του Συμβουλίου Νεολαίας για κάλυψη 
διαφόρων εξόδων ωραιοποίησης της πλατείας Μητροπόλεως. 
 
Αποφάσισε επίσης όπως ο μεταλλικός πύργος που έχει στηθεί στον περίβολο της 
εκκλησίας πριν από πολλά χρόνια, ο οποίος δεν προσφέρει οποιασδήποτε εξυπηρέτηση 
αλλά αντίθετα έγινε χώρος συγκέντρωσης  νεαρών που οχλαγωγούν και με την όλη 
συμπεριφορά τους προσβάλλουν το χώρο, να μετακινηθεί τον Σεπτέμβριο σε νέο χώρο 
που θα υποδείξει ο κ. Δήμαρχος.  
 
Επιπρόσθετα αποφάσισε να χορηγηθεί το ποσό των €126,79 στον Παγκύπριο Σύνδεσμο 
Παλαιών Προσκόπων για κάλυψη των εξόδων συντήρησης του δασυλλίου που έχει 
κατασκευάσει. 
 
Τέλος αποφάσισε όπως χορηγηθεί το ποσό των €400 στο Ειδικό Σχολείο Απόστολος 
Βαρνάβας από τα «Απρόβλεπτα» για κάλυψη μέρους των εξόδων της τελικής γιορτής 
που διοργάνωσε.  
 
5.8. Συντήρηση Φώτων Τροχαίας. Αρ. Φακ.: 4.4.0, 1.0.8 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος του Δήμου Δερύνειας για 
παροχή υπηρεσιών συντήρησης των φώτων τροχαίας του, τόσο πρωτοβάθμια όσο και 
δευτεροβάθμια.  
 
5.9. Κοινωνική Πρόνοια. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 12.0.0,  
 
Προσωπικά δεδομένα. 
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5.10. Προκήρυξη προσφοράς για περισυλλογή σκυβάλων. Αρ. Φακ.: 5.9.5 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφοράς με προϋπολογισμό 
€1.500.000 για περισυλλογή των σκυβάλων δύο φόρες την εβδομάδα για τρία χρόνια από 
την αστική περιοχή του Δήμου τα ακριβή όρια της οποίας να καθορισθούν επί χάρτου 
από τον κ. Δήμαρχο και την Υγειονομική Επιθεωρήτρια και να ζητούνται τιμές που να 
περιλαμβάνουν πέραν της περισυλλογής, τη μεταφορά τους στο ΧΥΤΥ Κόσιης ή το 
ξεφόρτωμα τους στον πρώην σκυβαλότοπο.   
 
Ο κ. Α. Μουλαζίμης αποχώρησε από την συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 
υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε. 
 
6. Αιτήσεις υδροδότησεις. Αρ. Φακ.: 4.7.5, 4.7.17 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις πιο κάτω αιτήσεις για υδροδότηση 
γεωργικών αποθηκών και αποφάσισε την έγκριση τους ανεξάρτητα του μεριδίου των 
αιτητών στο τεμάχιο:         
 
  τεμ. 546   Σχ. 2-295-375 Τμήμα 17 
  τεμ. 76     Σχ. 2-293-376     Τμήμα 19  
  τεμ. 667        Σχ. 2-293-377 Τμήμα 14 
  τεμ. 817 Σχ. 2-292-379     Τμήμα 9 
  τεμ. 781 Σχ. 2-292-375     Τμήμα 9 
  τεμ. 845 Σχ. 2-292-375     Τμήμα 9 
  τεμ. 317 Σχ. 2-293-380     Τμήμα 8 
  τεμ. 682 Σχ. 2-292-379     Τμήμα 9 
  τεμ. 174 Σχ. 2-295-375 Τμήμα 18 
  τεμ. 546 Σχ. 2-291-377     Τμήμα 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεόδωρος Πυρίλλης  
Δήμαρχος  
 


