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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

27/17 

 

Ημερομηνία: 16 Οκτωβρίου  2017 

 

Ώρα έναρξης: 18:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 19:45΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου     

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2) 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2) 

 

Απόντες:  

 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Παρακαθήμενος:  

 

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. Α. Μουλαζίμη και Σ. Κωνσταντίνου που απουσιάζουν καθώς και των κ. Τ. Τσόκκου 

και Μ. Τσιολάκη που απουσίαζαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

1. Εισηγήσεις Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού. 28/9/17. Αρ. Φακ.: 1.3.2/35 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού όπως περιγράφονται στα συνημμένα πρακτικά της 

συνεδρίασής της ημερομηνίας 28/9/2017 με τις πιο κάτω αλλαγές:  
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Θέμα 1: Ως εκπρόσωπος στο Σταθμό Πρόληψης και Συμβουλευτικής «Αχιλλέας» 

ορίζεται η κα Μαρία Μουλαζίμη.  

 

Θέμα 2: Να ενημερωθεί έγκαιρα και η ΚΟΠ ότι κατά τις αναφερόμενες ημερομηνίες το 

Δημοτικό Στάδιο δεν θα είναι διαθέσιμο.  

 

Θέμα 3: Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του Δήμου θα ορισθεί λειτουργός 

που θα έχει την ευθύνη προγραμματισμού και χρήσης του αθλητικού κέντρου.  

 

2. Παραχώρηση βοηθητικού γηπέδου στην ΕΝΠ. Αρ. Φακ.: 4.0.5/1, 13.0.4 

 

Οι κ. Τ. Τσόκκου και Μ. Τσιολάκης προσήλθαν στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβουλίου συζήτησε το πιο πάνω θέμα και επειδή όπως διαφάνηκε θα 

ήταν παράτυπη αυτή η ενέργεια, αποφάσισε κατά πλειοψηφία όπως προκηρυχθεί 

πλειοδοτικός διαγωνισμός με τον οποίο ο Δήμος θα παραχωρήσει τα βοηθητικά γήπεδα  

2 και 3 του αθλητικού κέντρου για περίοδο πέντε χρόνων και προς το σκοπό αυτό 

εξουσιοδότησε την Επιτροπή Προσφορών να ετοιμάσει σχετικούς όρους και να 

αναρτήσει την προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Δήμου και να αποστείλει μηνύματα 

SΜS.  

 

Διαφώνησε ο κ. Γ. Ποταμός διότι θέλει νομική άποψη για το θέμα, όπως είπε, και επειδή 

τα γήπεδα είναι λίγα δεν αρκούν για τις τοπικές ομάδες και γι’ αυτό θα πρέπει να 

εξευρεθεί άλλος χώρος για να παραχωρηθεί σε επενδυτή.  

 

3. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  

 

4. Διάφορα  

 

4.1. Λεωφ. Περνέρας. Αρ. Φακ.: 4.2.5 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι κατά την κατασκευή του έργου 

της Λεωφ. Περνέρας, διαφάνηκε η ανάγκη τροποποίησης των σχεδίων υλοποίησης, στο 

κεντρικό τμήμα του δρόμου με κατασκευή μικρών πλατειών έτσι ώστε να καταστεί πιο 

εύρυθμη η λειτουργία του, με τη σύμφωνη γνώμη και των εμπλεκομένων κυβερνητικών 

τμημάτων.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσης και ολοκλήρωσης 

των εργασιών κατά τη χειμερινή περίοδο, αποφάσισε όπως δοθούν οδηγίες για μελέτη 

και σχεδίαση των αναγκαίων αλλαγών καθώς και των νέων κατασκευαστικών σχεδίων 

που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες 

πριν την επόμενη τουριστική περίοδο. 
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4.2. Εκδήλωση Κινήματος Αμμοχώστος Διεκδικώ. Αρ. Φακ.: 7.0.33, 9.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως παραχωρηθεί η πλατεία, καρέκλες και 

μικροφωνική και να σταλούν μηνύματα SΜS για προώθηση της εκδήλωσης στις 

18/10/17 του πιο πάνω Κινήματος εναντίον της δράσης ακτιβιστών.  

 

4.3. Τοπικό Σχέδιο. Αρ. Φακ.: 4.2.13  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του κ. Δημάρχου, αποφάσισε τον ορισμό  

ομάδας εργασίας για την συλλογή πληροφοριών, στοιχείων, εισηγήσεων, απόψεων κλπ 

έτσι ώστε να υποβοηθηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο στη σύνταξη της πρότασης του 

Δήμου για το Τοπικό Σχέδιο και αποφάσισε την έγκριση της αναφερόμενης πρότασης.  

 

Αποφάσισε επίσης και εξουσιοδότησε τον κ. Δήμαρχο να ορίσει  ημερομηνία για την 

παρουσίαση της πρότασης του Δήμου σε ανοικτή συγκέντρωση.  

 

Επιπρόσθετα αποφάσισε όπως ο Δήμος αγοράσει υπηρεσίες από Πολεοδόμο για 

διάφορες εργασίες που απαιτούνται σ’ ότι αφορά στο τοπικό σχέδιο.  

 

4.4. Αντικατάσταση Νηπιαγωγού. Αρ. Φακ.: 4.0.7, 21.0.71 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι Νηπιαγωγός είναι έγκυος και αναμένεται να 

απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να απαιτείται η αντικατάστασή 

της.  

 

Γι’ αυτό αποφάσισε, στη βάση προηγούμενων αποφάσεων του και ως πάγια πολίτικη 

του, να προταθεί στην επόμενη, με καταγωγή από το Παραλίμνι, της σειράς κατάταξης 

του καταλόγου διοριστέων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού  να την 

αντικαταστήσει για την περίοδο της απουσίας της και αν δεν αποδεχθεί, να προταθεί 

στην αμέσως επόμενη και ούτω καθεξής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 

 


