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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

26/17 

 

Ημερομηνία: 12 Οκτωβρίου  2017 

 

Ώρα έναρξης: 20:15΄ 

 

Ώρα Λήξης: 23:30΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι μέρος του θέματος 1) 

κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι μέρος του θέματος 1) 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου     

 

Απόντες:  

 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου    (για προσωπικούς λόγους)  

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος 

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα έντεκα μέλη και ότι 

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των 

κ. Α. Μουλαζίμη και Τ. Βλίττη που απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους.  

 

1. Τοπικό Σχέδιο. Αρ. Φακ.: 4.2.13 

 

Ο κ. Δήμαρχος έκανε μια εκτενή αναφορά για τις πρόνοιες του νέου νομοθετικού 

πλαισίου των τοπικών σχεδίων και τόνισε ότι μέχρι τις 31/10/17 θα πρέπει να 

υποβληθούν οι απόψεις του Δήμου.  
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Αναφέρθηκε επίσης στις πρόνοιες του προηγούμενου τοπικού σχεδίου που ακυρώθηκε 

αλλά οι πρόνοιες του εφαρμόζονται στη δήλωση πολιτικής και κάλεσε τα μέλη να 

μελετήσουν τα σχετικά κείμενα και να είναι έτοιμα για συνεδρίαση, μέχρι το τέλος του 

μήνα, όποτε κριθεί απαραίτητο.  

 

Κατά τη διάρκεια των αναφορών του κ. Δημάρχου οι κ. Γ. Ποταμός (22:00΄) και                       

Τ. Φλουρέντζος (22:25΄) αποχώρησαν από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχαν, όπως είπαν. 

 

2. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω  πληρωμών: 

 

 

3. Διάφορα.  

 

3.1. Εξουσιοδότηση Δημάρχου. Αρ. Φακ.: 7.0.32 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και εξουσιοδότησε τον κ. Δήμαρχο όπως 

παρευρίσκεται, εκπροσωπεί και ψηφίζει για το Δήμο στις Γενικές Συνελεύσεις της 

Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής Αμμοχώστου.  

 

3.2. Οδικό Δίκτυο «Χάσιων». Αρ. Φακ.: 4.14.53 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή ημερομηνίας 11/10/2017 με την οποία 

αιτείται όπως το τμήμα του κτήματός τεμ. 450, Σχ. 2-295-377 τμήμα 15 που είναι 

επιπλέον του απαιτούμενου πλάτους του δρόμου, παραμείνει στην ιδιοκτησία του  επειδή 

ουδέποτε συγκατατέθηκε για την παραχώρηση του περισσεύματος του κτήματός του 

όπως και ο κ. Δήμαρχος  επιβεβαίωσε  ότι η συγκατάθεσή του ήταν για το απαιτούμενο 

πλάτος του δρόμου μόνο και αποφάσισε όπως υποβληθεί νέα αίτηση στο Τμήμα 

Πολεοδομίας για τροποποίηση της πολεοδομικής άδειας ΑΜΧ339/2014/Β ημερομηνίας 

30/9/2015 σύμφωνα με την πιο πάνω αίτηση.  

 

3.3. Εργάτης Επιφυλακής. Αρ. Φακ: 2.5.0, 2.2.1, 4.7.18 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ένας εργάτης από το Τμήμα Υδατοπρομήθειας, 

που θα ορίζει ο Επόπτης, βρίσκεται σε επιφυλακή και να του καταβάλλεται επίδομα 

ύψους €4/ημέρα.  

 

3.4. Αντικατάσταση αγωγού υδατοπρομήθειας. Αρ. Φακ.: 4.0.1, 4.7.3 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι κατά τη διάρκεια των έργων 

αποστράγγισης του ποταμού αποκαλύφθηκε ότι πεπαλαιωμένος αγωγός 

υδατοπρομήθειας από αμίαντο είχε τρυπήσει  με αποτέλεσμα να χάνονται μεγάλες 

ποσότητες νερού και πρότεινε όπως αντικατασταθεί με πλαστικό διαμέτρου 12 ιντσών.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της πιο πάνω εισηγήσεις του                             

κ. Δημάρχου.    

 

3.5. Συνεισφορά στο σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αρ. Φακ.: 2.9.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 5.6. της συνεδρίασης 

22/17 ημερομηνίας 20/7/2017 αποφάσισε όπως η συνεισφορά των υπαλλήλων στο σχέδιο 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης να μη ξεπερνά τα €16 όπως ακριβώς ισχύει και στους 

Δήμους της Λευκωσίας στις περιπτώσεις υπαλλήλων με πάνω από τρία εξαρτώμενα.  

 

3.6. Τέλη σκυβάλων. Αρ. Φακ.: 3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μη επιβάλει αύξηση στα τέλη σκυβάλων                       

για το 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 

 


