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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου 

23/17 
 
Ημερομηνία: 7 Αυγούστου  2017 
 
Ώρα έναρξης: 18:30΄ 
 
Ώρα Λήξης: 21:30΄ 
 
Παρόντες:  
 
κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  
κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (μέχρι το θέμα 5) 
κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 2.1) 
κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 
κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 9) 
κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 9) 
 
Απόντες:  
 
κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Λοΐζος Λοΐζου   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 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. Γ. Καρά, Λ. Λοΐζου και Γ. Ποταμού που απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους.  
 
1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβούλιου. Αρ. Φακ.:1.3.1/1 
 
1.1. Πρακτικά Συνεδρίασης 21/17 ημερομηνίας 7/7/2017 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 
21/17 ημερομηνίας 7/7/2017 χωρίς παρατηρήσεις.  
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1.2. Πρακτικά συνεδρίασης 22/17 ημερομηνίας 20/7/2017. Αρ. Φακ.: 8.2.0, 1.0.6/28 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως στο θέμα 5.2. το ποσό του ενοικίου καθορισθεί 
στα €3,50/ώρα και όχι €2,50/ώρα όπως έχει καταγραφεί.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 
22/17 ημερομηνίας 20/7/2017 με την πιο πάνω παρατήρηση.  
 
2. Εισηγήσεις Επιτροπών. 
 
2.1. Οικονομικών 3/7/2017. Αρ. Φακ.: 1.3.2/30 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 
Επιτροπής Οικονομικών όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής της 
ημερομηνίας 3/7/2017 που επισυνάπτονται και ειδικότερα για τα θέματα που έχουν 
παραπεμφθεί για εξέταση από το Δημοτικό Συμβουλίου αποφάσισε: 
 
     1.2.2.Εγκρίνεται η αλλαγή κατηγορίας και η χρέωση να γίνεται με βάση τις ταρίφες 

για τα οργανωμένα διαμερίσματα αφού έκρινε ότι το νερό είναι η κύρια πρώτη 
ύλη για τις εργασίες του.  

 
     1.2.3.Δεν εγκρίνεται η αλλαγή επειδή για τις εργασίες του, ως εστιατόριο, δεν 

κρίνεται ότι το νερό είναι η κύρια πρώτη ύλη. 
 
     1.3.1. Έχει ήδη ληφθεί απόφαση σε προηγούμενη συνεδρίαση.  
 

2.3.    Απορρίπτεται το αίτημά τους. 
 
Να διερευνηθεί περαιτέρω το αίτημά του και με στοιχεία να   επανέλθει στην   

επιτροπή.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο να ορίζει 
άτομα για έλεγχο των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία.  
 
Ο κ. Τ. Φλουρέντζου αποχώρησε από τη συνεδρίαση για να τελέσει γάμους, όπως είπε.  
 
2.2. Τ.Ε.Α.Α. 18/5/2017 και 28/7/2017. Αρ. Φακ.: 1.7.21/2, 4.0.16 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, ως προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής αποφάσισε την 
επικύρωση των αποφάσεων της Τ.Ε.Α.Α όπως αναφέρονται στα πρακτικά των 
συνεδριάσεών της με ημερομηνίες 18/5/17 και 28/7/17 που επισυνάπτονται.  
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3. Πρόταση για εξόφληση.  
Αρ. Φακ.: 3.0.0, 4.7.0, 3.7.1/1, 5.9.35/19 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της προφορικής πρότασης του 
διευθυντή ξενοδοχειακού συγκροτήματος για την άμεση και πλήρη εξόφληση όλων των 
οφειλών του, χωρίς όμως τόκο ύψους 5% που αποφασίσθηκε σε προηγούμενη 
συνεδρίαση λόγω της τότε πρότασης για εξόφληση με δόσεις.  
 
4. Άδειες πλανοδιοπώλησης. Αρ. Φακ.: 5.9.14, 3.3.4 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση ή απόρριψη των πιο κάτω αιτήσεων για 
άδεια πλανοδιοπώλησης: 
 
Έγκριση: 
-     καλαμπόκι       κυκλικό κόμβο πριν το ξενοδοχείο Vrysaki. 
-     καλαμπόκι        πλησίον του Plato Mare Hotel Apts 
-     πορτραίτα         δρόμος προς Odessa  
-           φραγκόσυκα     Άγιο Ηλία ή και αλλού  
-     καλαμπόκι        Νησσιά  
 
Απόρριψη:  
-     χυμός φρέσκων φρούτων  
-            Henna Tattou  
-           παγωτά – αναψυκτικά – νερό  
-           παγωτά – αναψυκτικά – νερό 
-           παραδοσιακό παγωτό 
 
5. Αιτήσεις υδροδότησεις. Αρ. Φακ.: 4.7.5 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση υδροδότησης των πιο κάτω γεωργικών 
αποθηκών:  
 

-  τεμ. 539 σχ. 2-293-378 Τμήμα 14  
  

-  τεμ. 423 Σχ. 2-293-379 Τμήμα 8  
 
Ο κ. Α. Μουλαζίμης αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 
υποχρεώσεων που είχε όπως είπε.  
 
6. Συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ. Αρ. Φακ.: 13.0.3 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του κ. Δημάρχου για συνεργασία με το 
ΤΕΠΑΚ για από κοινού (Δήμου και ΤΕΠΑΚ) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε 
θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που δύναται να χρηματοδοτηθούν από εσωτερικά 
κονδύλια έρευνας (κυρίως το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας) ή και από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή και από άλλους φορείς.  
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7.  Συνεργασία με το ΚΥΠΕ. Αρ. Φακ.: 9.0.0, 7.1.0 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή του Διευθυντή του ΚΥΠΕ που 
παραλήφθηκε μέσω της ΕΔΚ στις 25/7/17 και αποφάσισε την συνεργασία του Δήμου με 
το αναφερόμενο πρακτορείο, όπως αναφέρεται.  
 
8. Συνοδός Μαντολινάτας στην Εύβοια. Αρ. Φακ.: 9.0.19 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού 
μεριμνήσει για την εξεύρεση συνοδού της Μαντολινάτας που θα ταξιδέψει στην Εύβοια. 
 
9. Προκήρυξη προσφοράς για κρεβατάκια και ομπρέλες. Αρ. Φακ.: 7.0.11 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφοράς για προμήθεια 2.500 
κρεβατιών και 1.000 ομπρελών παραλίας με προϋπολογισμό €150.000 και €85.000 
αντίστοιχα. Συντονιστής της σύμβασης ορίζεται ο Επιθεωρητής Παραλιών.  
 
Οι κ. Α. Λοΐζου και Μ. Μουλαζίμη αποχώρησαν από τη συνεδρίαση λόγω άλλων 
ειλημμένων υποχρεώσεων που είχαν, όπως είπαν.  
 
10. Καθορισμός προϋπολογισμού της προσφοράς για σύμβαση με σύμβουλο 

Μηχανολόγο για ανεμόμυλους. Αρ. Φακ.: 7.7.1 
 
Το Δημοτικό Συμβουλίου για την πιο πάνω σύμβαση καθόρισε ως προϋπολογισμό 
ποσοστό 5% επί του ποσού των €150.000 που αναμένεται να δαπανηθεί για την 
επιδιόρθωση των ανεμόμυλων.   
 
11. Διάφορα  
 
11.1. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  
 
11.2. Αποζημίωση. Αρ. Φακ.: 2.9.3 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τη συνημμένη επιστολή απαίτησης για τα 
αναφερόμενα έξοδα που κατέβαλε για αποκατάσταση των ζημιών του αυτοκινήτου της 
μετά από πρόσκρουση σε λακούβα στην οδό Σωτήρας και αποφάσισε να της καταβληθεί 
το ποσό των €1.057,25 ως αποζημίωση.  
 
11.3. Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας. Αρ. Φακ.: 1.5.2 
 
Προσωπικά δεδομένα. 
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11.4. Συνδρομή στην έκδοση του Κυπριακού Νομικού Βήματος.  Αρ. Φακ.: 1.5.11 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως καταβληθεί το ποσό των €129,00 + ΦΠΑ στον 
Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο ως συνδρομή στην έκδοση των τευχών του Κυπριακού 
Νομικού Βήματος για τα έτη 2007, 2008 και 2009.  
 
11.5. Άδεια προσωπικού. Αρ. Φακ.: 2.8.0 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος του προσωπικού για να 
παραμείνουν κλειστά τα γραφεία του Δήμου και το εργατικό προσωπικό να μην 
εργασθεί, όπου δεν είναι απαραίτητο, στις 14/8/17 και να χρεωθούν όσοι δεν εργασθούν, 
με μια ημέρα άδεια.  
 
 
 
 
 
 
 
Θεόδωρος Πυρίλλης  
Δήμαρχος  
 
 
 
 


