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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

31/17 

 

Ημερομηνία: 23 Νοεμβρίου 2017 

 

Ώρα έναρξης: 18:00΄ 

 

Ώρα Λήξης: 20:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (μέχρι το θέμα 5.3) 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

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

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 1) 

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2) 

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 3) 

 

Απόντες:  

 

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Παρακαθήμενος:  

 

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. Α. Λοΐζου που απουσιάζει καθώς και των κ. Τ. Φλουρέντζου και Γ. Καρά που 

απουσίαζαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

1. Πεδίο Βολής «Φανού». Αρ. Φακ.: 4.2.41 

 

Το Δημοτικό  Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των αποφάσεων/όρων  του Υπουργείου 

Άμυνας σε σχέση με το δρόμο του πεδίου Βολής, όπως καταγράφονται στην επιστολή 

του αρ. φακ.: 6.6.0.150/3 ημερομηνίας 18/10/2017.  
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Η κα. Μ. Μουλαζίμη αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

2. Μετονομασία οδού προς τιμή του ήρωα Γεώργιου Γιωργαλλά. Αρ. Φακ.: 4.2.0/1 

 

Ο κ. Τ. Φλουρέντζου προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προταθεί στην οικογένεια του ήρωα, να 

μετονομασθεί το τμήμα της οδού Γιαννάκη Γιαννή από τον αριθμό 47 μέχρι τη συμβολή 

της με την οδό Δήμητρας, σε οδό Γεώργιου Γιωργαλλά.  

 

3. Απαλλοτριώσεις. 

 

Ο κ. Γ. Καράς προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

3.1. Απαλλοτρίωση και επίταξη ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας για διάνοιξη 

δρόμου που θα ενώνει τις οδούς Αρχ. Κυπριανού (Νέα οδός Αντρέα Στυλιανού) 

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

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασή του στη συνεδρίαση 24/17 

ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2017, για να απαλλοτριώσει το τεμάχιο με αρ. 100 και μέρος 

των τεμαχίων με αρ. 180 και 182 του Σχεδίου 1-2895-3785 τμήμα 23, αποφάσισε να 

απαλλοτριώσει και το μέρος του τεμαχίου 183 και 179 του Σχεδίου 1-2895-3785                        

τμήμα 23 σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, 

δηλαδή για τη διάνοιξη και εγγραφή δρόμου και τη σύνδεση της οδού Αντρέα Στυλιανού, 

με την οδό Ηρ. Χατζηρακλέους. 

 

3.2. Απαλλοτρίωση ιδιωτικού τεμαχίου με αρ. 237, του Σχεδίου 1-2895-3785, 

τμήμα 23 για εξωραϊσμό – ανάπλαση – της περιοχής και διεύρυνση του οδικού 

δικτύου. Αρ. Φακ.: 4.1.129.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στη συνεδρίαση 24/17 

ημερομηνίας  7 Σεπτεμβρίου 2017, για απαλλοτρίωση του ιδιωτικού τεμαχίου με αρ. 237, 

του Σχεδίου  1-2895-3785, τμήμα 23, στο οποίο υφίσταται διατηρητέα κατοικία και αφού 

μελέτησε την επιστολή της Διευθύντριας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 

ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου και με αρ. φακέλου C/31/F/Β162.07, αποφάσισε όπως η 

απαλλοτρίωση γίνει για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος δηλαδή για τη διατήρηση και 

συντήρηση της κατοικίας και για αξιοποίησή της σύμφωνα με τις πρόνοιες του Τοπικού 

Σχεδίου.  

 

3.3. Απαλλοτριώσεις για κατασκευή αίθουσας αθλοπαιδιών. Αρ. Φακ.: 4.1.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή του πρώην εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη 

του 1/72 μεριδίου του κτήματος με αρ. 185 του Σχεδίου 33/62W1 ημερομηνίας                          

8 Νοεμβρίου 2017 και λαμβάνοντας υπόψη αποφάσεις προηγούμενων Δημοτικών 

Συμβουλίων για σχετικές υποθέσεις απαλλοτρίωσης που έγιναν για την κατασκευή 



3 

 

αίθουσας αθλοπαιδιών, αποφάσισε όπως αποδεχθεί το αίτημά του για επιστροφή στο 

Δήμο του ποσού της αποζημίωσης που εισέπραξε στα πλαίσια της απαλλοτρίωση και να 

ζητηθεί από το Δήμο η επανεγγραφή του κτήματος    επ’ ονόματι του πρώην ιδιοκτήτη, 

για το λόγο ότι δεν επετεύχθη ο σκοπός για τον οποίο έγινε η απαλλοτρίωση. 

 

Για υλοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου καλείται ο Λειτουργός του 

Δήμου Αντώνης Πάσιης, όπως προχωρήσει στη διαδικασία για ολοκλήρωση της 

επανεγγραφής του κτήματος επ’ ονόματι του αιτητή.  

 

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

Τμήμα 5 για τη δημιουργία οδικού δικτύου προς τα δημόσια εκπαιδευτήρια.                                    

Αρ. Φακ.: 4.1.116.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού μελέτησε την επιστολή ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2017 

της ιδιοκτήτριας του ½ μεριδίου του πιο πάνω κτήματος και με την επιστολή της 

αποδέχεται την προσφορά του Δήμου, ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του 

κτήματός της με την επιφύλαξη του δικαιώματός της για καθορισμό του ποσού της 

αποζημίωσης, αποφάσισε όπως ο Δήμος καταβάλει το ποσό στην ιδιοκτήτρια εφ’ όσον 

προηγουμένως υπογράψει δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι με την είσπραξή του 

ποσού της αποζημίωσης, συγκατατίθεται όπως το απαλλοτριωμένο μερίδιό της, εγγραφεί 

επ’ ονόματι του Δήμου.  

 

Ο κ. Γ. Ποταμός αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε, όπως είπε.  

 

4. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  

 

5. Διάφορα.  

 

5.1. Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου. Αρ. Φακ.: 7.9.0 

ΕΟΕΣ Αμφικτυονία. Αρ. Φακ.: 1.0.4/4 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο Δήμος αποχωρήσει από εταίρος/μέλος των 

πιο πάνω οργανισμών και ως εκ τούτου να μη πληρωθεί οποιαδήποτε συνδρομή από 

1/1/17.  

 

5.2. Φάρμες πουλερικών . Αρ. Φακ.: 4.12.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι τα Υπουργεία Εργασίας και Γεωργίας 

εξέδωσαν γνωστοποίηση ότι έλαβαν αίτηση για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών για την 

εγκατάσταση εντατικής εκτροφής πουλερικών με περισσότερες από 40.000 θέσεις, και 

αποφάσισε όπως ο Δήμος εκφράσει την αντίθεσή του επειδή ο χώρος εγκατάστασης 

γειτνιάζει τόσο με την τουριστική όσο και με την αστική περιοχή και προκαλείται μεγάλη 

οχληρία με σφοδρά παράπονα δημοτών και επισκεπτών. 
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Να σταλεί επίσης επιστολή με την οποία να συστήνεται η μετακίνηση των φάρμων                        

με τα ίδια κίνητρα και ανταλλάγματα που έχουν δοθεί σε άλλη εταιρεία.  

 

5.3. Τοπικό Σχέδιο. Αρ. Φακ.: 4.2.13 
 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγγραφή των απόψεων και 

εισηγήσεων του Δήμου για το τοπικό σχέδιο. 

 

Παρουσιάσθηκε και μελετήθηκε το προσχέδιο και οι χάρτες και έγινε εκτενής συζήτηση 

και ανταλλαγή απόψεων και υποβλήθηκαν διάφορες εισηγήσεις και επισήμανση 

παραλείψεων ή λαθών για τα οποία ο κ. Δήμαρχος είπε ότι θα τα προωθήσει για 

διόρθωση. 

 

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

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

5.4. Χώρος στάθμευσης παρά το Δημοτικό Μέγαρο. Αρ. Φακ.: 8.3.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε  όπως ο χώρος στάθμευσης στην ανατολική πλευρά 

του Δημοτικού Μεγάρου να κλείνει κάθε φορά που θα συνεδριάζει το Δημοτικό 

Συμβούλιο, με σκοπό να σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους τα μέλη και προς το σκοπό 

αυτό να τους δοθεί τηλεχειριστήριο ανοίγματος της πύλης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


