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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

24/17 

 

Ημερομηνία: 7 Σεπτεμβρίου  2017 

 

Ώρα έναρξης: 19:00΄ 

 

Ώρα Λήξης: 23:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (μέχρι το θέμα 3.3) 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου     

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 3.4) 

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 5.3) 

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 3.4) 

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός των θεμάτων 5.4 και 5.5) 

 

Απόντες:  

 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  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. Στάθη Κωνσταντίνου που απουσιάζει για προσωπικούς λόγους.  

 

1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβούλιου. Αρ. Φακ.:1.3.1/1 

 

1.1. Πρακτικά Συνεδρίασης 20/17 ημερομηνίας 22/6/2017 

 

Οι κ. Τ. Τσόκκου και Γ. Ποταμός ζήτησαν να καταγραφεί ο λόγος της διαφωνίας στην 

απόφαση για το παρατηρητήριο δίπλα από το φυλάκιο των Ηνωμένων Εθνών (πρώτη 

παράγραφος δεύτερη σελίδα) ο οποίος δεν έχει καταγραφεί και ήταν διότι η περιοχή 
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βρίσκεται στην νεκρή ζώνη όπου την ευθύνη έχουν τα Ηνωμένα Έθνη και δεν πρέπει να 

προκαλέσουμε αναστάτωση. 

 

Η κα. Τ. Τσόκκου είπε επίσης ότι διαφώνησε και δεν καταγράφηκε, με την μετακίνηση 

της καντίνας και των ομπρελών από τον χώρο που είναι εκμισθωμένος στο Δήμο στην 

παραλία του Cavo Maris (τρίτη παράγραφος, τρίτη σελίδα) επειδή τοποθετήθηκαν από 

τους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου πριν πολλά χρόνια για εκμετάλλευσή τους. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

20/17 ημερομηνίας 22/6/2017 με τις πιο πάνω παρατηρήσεις.  

 

1.2. Πρακτικά συνεδρίασης 23/17 ημερομηνίας 7/8/2017. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

23/17  ημερομηνίας 7/8/2017 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

2. Παραλιακός πεζόδρομος. Αρ. Φακ.: 4.2.48, 4.2.49 

 

Το Δημοτικό αφού έλαβε υπόψη τους όρους έγκρισης της πολεοδομικής άδειας της       

Γ΄ Φάσης του παραλιακού πεζόδρομου όπως αναφέρονται στην πολεοδομική άδεια 

ΑΜΧ/0367/2016 ημερομηνίας 28/8/2017 αποφάσισε όπως γίνουν άμεσες ενέργειες για 

υλοποίηση των όρων 501, 502, 503, 518, 519. 

 

3. Εισηγήσεις Επιτροπών.  

 

3.1. Παιδείας & Αθλητισμού. 11/8/2017. Αρ. Φακ.: 1.3.2/35 

 

Το Δημοτικό Συμβουλίου αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής 

της ημερομηνίας 11/8/2017 που επισυνάπτονται με τις πιο κάτω αλλαγές / διευκρινίσεις: 

 

Θέμα 2: Να γίνει τοίχος αντιστήριξης κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου.  

 

Θέμα 4: Ο Δήμος να επιχορηγεί κατά 50% όλο το πρόγραμμα.  

 

Θέμα 6: Το απαιτούμενο ποσό να εξαχθεί από το κονδύλι της τουριστικής προβολής.  

 

3.2. Παιδείας και Αθλητισμού. 31/8/2017 Αρ. Φακ.: 1.3.2/35 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην εγκρίνει τις εισηγήσεις της Επιτροπής 

Παιδείας και Αθλητισμού όπως περιγράφονται στα συνημμένα πρακτικά της 

συνεδρίασης της ημερομηνίας 31/8/17 και αντί αυτών αποφάσισε όπως κατά το 

Σεπτέμβριο το νηπιαγωγείο λειτουργήσει όπως μέχρι πρόσφατα και το όλο θέμα θα 

επανεξεταστεί. 
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3.3. Πολιτισμού. 4/8/17. Αρ. Φακ.: 1.3.2/36 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Πολιτισμού όπως περιγράφονται στα συνημμένα πρακτικά της συνεδρίασής 

της ημερομηνίας 4/8/2017, εκτός του θέματος 5 το οποίο θα εξετασθεί στα πλαίσια της 

αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου. 

 

Αποφάσισε επίσης την παραχώρηση του ποσού των €1.000 στην Νεανική χορωδία για 

βοήθεια άπορων μελών της στα πλαίσια ταξιδιού της στην Ελλάδα, από κονδύλι που θα 

ορίσει ο κ. Δήμαρχος.  

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

3.4. Έργων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 7/8/2017. Αρ. Φακ.: 1.3.2/37 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Έργων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως περιγράφονται στα συνημμένα 

πρακτικά συνεδρίασής της ημερομηνίας 7/8/2017.  

 

Επιπρόσθετα: 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αποδεχθεί την υλοποίηση του έργου τουρισμός 

χωρίς εμπόδια για όλους (ΕΡΜΗΣ ΙΙ) ως εταίρος. Το έργο υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 

1
ης

 πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος                   

2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας 3 και εγκρίθηκε από την 4
η
 Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Προγράμματος σύμφωνα με την εισήγηση της ΚΓ/ΔΑ. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αποδεχθεί την υλοποίηση του έργου                        

«A network for joint valorization of material flows in tourist areas» (INVALOR).                    

Το έργο υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 1
ης

 Πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας                   

Interreg V- B «Balkan – Med 2014 – 2020» Άξονας Προτεραιότητας 2 και εγκρίθηκε 

από την 3
η
 Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος σύμφωνα με την εισήγηση 

της ΚΓ/ΔΑ. 

 

Σε σχέση με το θέμα 2 αποφάσισε την έγκριση πληρωμής του τιμ. 494 ύψους €2.000. 

 

Οι κ. Γ. Ποταμός και Μ. Τσιολάκης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση λόγω άλλων 

ειλημμένων υποχρεώσεων που είχαν όπως είπαν.  
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4. Διάφορα.  

 

4.1. Προσφορά για Συγκοινωνιολόγο. Αρ. Φακ.: 7.9.10/3, 4.2.10 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι προκηρύχθηκε ο πιο πάνω διαγωνισμός με 

συνοπτικές διαδικασίες με προϋπολογισμό €15.000 αλλά δεν υποβλήθηκε καμιά 

προσφορά και αποφάσισε όπως επαναπροκηρυχθεί με προϋπολογισμό €30.000. 

 

4.2. Προσφορά για κολυμβητική δεξαμενή. Αρ. Φακ.: 4.0.5/5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι μετά την προκήρυξη του πιο πάνω 

διαγωνισμού έχουν παραληφθεί προσφορές που ξεπερνούν τα όρια του προϋπολογισμού 

που καθορίστηκε στα έγγραφα και αποφάσισε όπως επαναπροκηρυχθεί με 

προϋπολογισμό ποσού €600.000.  

 

4.3. Παραλιακός πεζόδρομος Δ΄ Φάση. Αρ. Φακ.: 4.2.49 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προκηρυχθεί προσφορά για μελετητή ο οποίος 

θα σχεδιάσει την επόμενη φάση του παραλιακού πεζόδρομου από το Serena μέχρι το 

φυλάκιο των Ηνωμένων Εθνών και από το Decosta μέχρι τα όρια του Δήμου στον 

Κόννο.  

  

4.4. Προσφορά για διαχείριση οργανικών αποβλήτων. Αρ. Φακ.: 5.9.50 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την πρόταση του Δήμου Αγίας Νάπας, όπως 

υποβλήθηκε με την επιστολή του ημερομηνίας 29/8/2017, για από κοινού προκήρυξη 

προσφοράς παραλαβής και διαχείριση των οργανικών αποβλήτων και αποφάσισε την 

έγκρισή της. Όλες οι σχετικές διαδικασίες να γίνουν από το Δήμο Αγ. Νάπας.  

 

5. Απαλλοτριώσεις. 

 

5.1. Απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για εγγραφή της οδού Κωνσταντινουπόλεως.               

Αρ. Φακ.: 4.1.130  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απαλλοτρίωση μέρους των κτημάτων που 

εφάπτονται της οδού Κωνσταντινουπόλεως για εγγραφή του δρόμου, ως το σχέδιο που 

θα ετοιμάσει η Τεχνική Υπηρεσία.  

 

5.2. Απαλλοτρίωση και επίταξη ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας για τη διάνοιξη  

δρόμου που θα ενώνει τις οδούς Αρχ. Κυπριανού (νέα οδός Ανδρέα Στυλιανού) 

και Μαρίας Συγκλητικής (Νέα οδός Ηρ. Χατζηρακλέους). Αρ. Φακ.: 4.1.100 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την απόφαση με αρ. 41/07 ημερομηνίας                            

4 Σεπτεμβρίου 2007 του τότε Δημοτικού Συμβουλίου για απαλλοτρίωση μέρους του 

τεμαχίου με αρ. 100 του Σχεδίου 1-2895-3785 Τμήμα 23, για τη διάνοιξη δρόμου που θα 

ενώνει τις οδούς Αρχ. Κυπριανού (νέα οδός Ανδρέα Στυλιανού) και Μαρίας  
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Συγκλητικής (νέα οδός Ηρ. Χατζηρακλέους) και αποφάσισε την ακύρωσή της και στη 

συνέχεια αποφάσισε όπως απαλλοτριώσει ολόκληρο το πιο πάνω κτήμα και μέρος των 

τεμαχίων με αρ. 180, 182, του  Σχ. 1-2895-3785 τμήμα 23 σύμφωνα με το συνημμένο 

σχέδιο το οποίο συνάδει με το προτεινόμενο οδικό δίκτυο της περιοχής.  

 

5.3. Απαλλοτρίωση των ιδιωτικών τεμαχίων με αρ. 247, 248 του Σχ. 1-2895-3785 

Τμήμα 23 για ανακαίνιση παλαιού χειμερινού κινηματογράφου και μετατροπή 

του σε πολιτιστικό κέντρο. Αρ. Φακ.: 4.1.118 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού μελέτησε την έκθεση εκτίμησης του κ. Φώτη Ιωάννου 

ημερομηνίας 5/9/17, αποφάσισε όπως προσφέρει στους ιδιοκτήτες, του κτήματος με αρ. 

τεμαχίου 247 του Σχ. 1-2895-3785 Τμήμα 23 το ποσό των €…. ως αποζημίωση για την 

απαλλοτρίωση του κτήματός τους (αξία γης και κτηρίου) δηλαδή το ποσό των €… εις 

ένα έκαστο των ιδιοκτητών.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ότι δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της απαλλοτρίωσης 

του τεμαχίου 248 αφού ο παλαιός κινηματογράφος βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο                     

τεμάχιο 247 και αποφάσισε την ανάκληση της απαλλοτρίωσης αφού το κτήμα δεν είναι 

απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών της απαλλοτρίωσης.  

 

Ο κ. Τ. Φλουρέντζου αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων  που είχε, όπως είπε.  

 

Ο κ. Ανδρέας Λοΐζου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως λόγω συγγενικής 

σχέσης με τους ιδιοκτήτες των αναφερόμενων πιο κάτω τεμαχίων των θεμάτων 5.4 και 

5.5.    

 

5.4. Απαλλοτρίωση του ιδιωτικού τεμαχίου με αρ. 494 του Σχεδ. 1-2895-3785 

Τμήμα 23 για δημιουργία χώρου πρασίνου και πάρκου. Αρ. Φακ.: 4.1.121 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε την έκθεση εκτίμησης του κ. Φώτη Ιωάννου 

ημερομηνίας 5/9/17 και αποφάσισε όπως προσφέρει στις ιδιοκτήτριες του κτήματος με 

αρ. τεμαχίου 494 του Σχ. 1-2895-3785 Τμήμα 23 το ποσό των €… ως αποζημίωση για 

την απαλλοτρίωση του κτήματός τους (αξία γης και κτηρίου) δηλαδή το ποσό των €… 

εις εκάστην των ιδιοκτητριών, για το ανά ½ εγγεγρ. μερίδιό τους.  

 

5.5. Απαλλοτρίωση των ιδιωτικών τεμαχίων με αρ. 301, 302 του Σχ. 1-2895-3785 

Τμήμα 23 για τη δημιουργία κυλικείου και δημόσιου χώρου στάθμευσης.                        

Αρ. Φακ.: 4.1.120 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε την έκθεση εκτίμησης του κ. Φώτη Ιωάννου, 

ημερομηνίας 5/9/17 και αποφάσισε όπως προσφέρει στους ιδιοκτήτες του κτήματος με 

αρ. 301, του Σχ. 1-2895-3785, Τμήμα 23 το ποσό των €… δηλαδή το ποσό των €… σε 

ένα έκαστον των ιδιοκτητών για το ανά ½ εγγεγρ. μερίδιό τους και το ποσό των €… στον 

ιδιοκτήτη του κτήματος με αρ. 302, του Σχ1-2895-3785 Τμήμα 23 ως αποζημίωση για 

την απαλλοτρίωση των κτημάτων τους.  
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5.6. Απαλλοτρίωση τεμαχίου 40 του Σχ. 1-2895-3785 τμήμα 23 στο οποίο 

υφίσταται κατοικία για δημιουργία πινακοθήκης και βιβλιοθήκης.                           

Αρ. Φακ.: 4.1.119 

 

Ο κ. Ανδρέας Λοΐζου επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού μελέτησε την έκθεση εκτίμησης του κ. Φώτη Ιωάννου 

ημερομηνίας 2/8/17, αποφάσισε όπως προσφέρει στους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες του 

κτήματος το ποσό των €… ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του κτήματος τους 

(αξία γης και κατοικίας) κατ’ αναλογία του εγγεγραμμένου μεριδίου τους. 

 

5.7. Απαλλοτρίωση του ιδιωτικού τεμαχίου με αρ. 371 του Σχεδίου 2-289-380 

Τμήμα 5 για δημιουργία οδικού δικτύου προς τα δημόσια εκπαιδευτήρια.                 

Αρ. Φακ.: 4.1.116 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την ένσταση συνιδιοκτήτη  του κτήματος η οποία 

υπεβλήθη στις 20 Ιουλίου 2017, και έκρινε ότι η ένστασή του είναι άνευ αντικειμένου, 

καθώς δεν προσφέρθηκε μέχρι σήμερα οποιαδήποτε τιμή στους ιδιοκτήτες ως 

αποζημίωση ούτως ώστε να την θεωρήσει πολύ χαμηλή και ως εκ τούτου η ένστασή του 

απορρίπτεται. 

 

Ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως δημοσιευθεί Διάταγμα 

απαλλοτρίωσης του κτήματος και στη συνέχεια υιοθέτησε την έκθεση εκτίμησης του      

κ. Φώτη Ιωάννου ημερομηνίας 5/9/17 και αποφάσισε όπως προσφέρει προς τους 

ιδιοκτήτες το συνολικό ποσό των €…, ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του 

κτήματός τους, κατ’ αναλογία του εγγεγραμμένου μεριδίου τους. 

 

5.8. Απαλλοτρίωση ιδιωτικών τεμαχίων με αρ. 87, 88, 91 του Κτηματικού.                     

Σχ. 1-2895-3785 για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης και τη διεύρυνση του 

οδικού δικτύου. Αρ. Φακ.: 4.1.127 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια της συνέχισης της προώθησης νέων έργων για 

αναβάθμιση και ανάπτυξη της αστικής περιοχής αποφάσισε την απαλλοτρίωση των 

τεμαχίων με αρ.  87, 88, 91 του Σχεδίου 1-2895-3785 Τμήμα 23 για τη δημιουργία χώρου 

στάθμευσης και τη διεύρυνση του οδικού δικτύου. 

 

5.9. Απαλλοτρίωση ιδιωτικού τεμαχίου με αρ. 237, του Σχ. 1-2895-3785, τμήμα 23, 

για εξωραϊσμό - ανάπλαση της περιοχής και διεύρυνση του οδικού δικτύου.               

Αρ. Φακ.: 4.1.129 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια της αναβάθμισης της αστικής περιοχής αποφάσισε 

την απαλλοτρίωση του τεμαχίου 237 του Κτηματικού Σχεδίου 1-2895-3785 τμήμα 23 για 

εξωραϊσμό – ανάπλαση και εξυγίανση της περιοχής, ως επίσης και για τη διεύρυνση του 

οδικού δικτύου.  
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6. Πολεοδομικό Έργο Περνέρας – Όμβρια Ύδατα. Αρ. Φακ.: 4.2.5, 8.9.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι στην οδό Ηφαίστου υφίσταται αγωγός 

ομβρίων υδάτων 100εκ  και ότι στα πλαίσια του πιο πάνω έργου προτείνεται αγωγός 

150εκ. 

 

Επειδή με τον νέο αγωγό, όπως προτείνεται, θα διοχετεύονται όμβρια της Λεωφόρου 

Περνέρας με κατάληξη την αμμώδη παραλία με αποτέλεσμα την καταστροφή της, το 

Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο υφιστάμενος αγωγός θεωρηθεί ως 

ικανοποιητικός για τα όμβρια της οδού  Ηφαίστου και ο νέος αγωγός από την Λεωφ. 

Περνέρας εκτραπεί προς την οδό  Θάλειας με κατάληξη τη βραχώδη περιοχή.  

 

7. Τέλη σκυβάλων και Δικαιώματα Επαγγελματικής Άδειας. Αρ. Φακ.: 3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως επιβληθεί αύξηση κατά 5% στα Δικαιώματα 

Επαγγελματικής Άδειας ενώ για τα τέλη σκυβάλων αποφάσισε όπως εξετασθούν σε 

επόμενη συνεδρίαση όταν θα υπάρχουν στοιχεία για τις εμπορικές κατοικίες και 

διαμερίσματα.  

 

8. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:    

 

9. Υδροδότηση γεωργικής αποθήκης. Αρ. Φακ.: 4.7.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση υδροδότησης της γεωργικής αποθήκης  

στο τεμ. 451 Σχ. 2-290-377 τμήμα 12. 

 

10. Διάφορα. 

 

10.1. Αίτηση για άδεια χρήσης υποστατικού. Αρ. Φακ.: 1.7.5/5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση βεβαίωσης στην οποία να δηλώνεται 

ότι ο Δήμος δεν φέρει ένσταση όπως το υποστατικό που βρίσκεται στο τεμάχιο 713 Σχ. 

2-289-379 Τμήμα 3 (κατάστημα αρ. 4,  1
ης

  Απριλίου 20 αρ. άδειας οικοδομής 0631, 

11/1/1994 Β37/88) χρησιμοποιηθεί ως χώρος μεταποίησης ρούχων σύμφωνα με τις 

πρόνοιες της πολεοδομικής ζώνης Εβ5). 

 

10.2. Προσφορά για τη διάθεση των ανακυκλώσιμων υλικών. Αρ. Φακ.: 5.9.61/Α 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τις προσφορές που έχουν παραληφθεί για τον πιο 

πάνω διαγωνισμό καθώς και τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης της Υγειονομικής 

Επιθεωρήτριας και αποφάσισε την ακύρωση του αναφερόμενου διαγωνισμού διότι οι 

τιμές που πρόσφερε η εταιρεία M.M.K. Planet Recycling Ltd είναι χαμηλότερες από τις 

προσδοκούμενες και η εταιρεία Κυριάκος Κυπριανού Αριστοτέλους απέσυρε την 
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ψηλότερη από τις δύο προσφορές του, μεταγενέστερα της ημερομηνίας ανοίγματος των 

φακέλων των προσφορών.  

 

10.3. Φάρμες. Αρ. Φακ.: 4.12.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως σταλεί επιστολή στους ιδιοκτήτες των Φάρμων 

όπως απομακρύνουν τα αναφερόμενα υποστατικά τους.  

 

10.4. Επίσκεψη Προέδρου της Δημοκρατίας. Αρ. Φακ.: 1.5.4 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως παρατεθεί γεύμα στα μέλη των συμβουλίων 

των Δήμων και κοινοτήτων της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου καθώς και στους 

παρευρισκομένους στην σύσκεψη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 11/9/17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


