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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

32/16 

 

Ημερομηνία:  21 Νοεμβρίου 2016 

 

Ώρα έναρξης: 18:30΄ 

 

Ώρα λήξης: 22:00΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος 

κ. Ανδρέας Οικονόμου Αντιδήμαρχος (μέχρι μέρος του θέματος 8) 

κ. Ανδρέας Κίττος  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 3) 

κ. Ανδρέας Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου     

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Νικολέττος         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι μέρος του θέματος 8)  

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου      

κ. Γιαννάκης Ποταμός  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μαυρουδής Μαυρουδή Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2)  

      

Παρακαθήμενοι: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Αν. Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

κ. Λορέντζος Οικονόμου  

κ. Μαρίνα Ανδρέου  Συμβούλιο Νεολαίας 

κα Εύα Μιντή  

 

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 συμπεριλαμβανομένου του 

κ. Μ. Μαυρουδή που απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης για προσωπικούς 

λόγους.  

 

1. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 31/16 

ημερομηνίας 1/11/2016. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1, 4.2.5, 2.1.10 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

31/16 ημερομηνίας 1/11/2016 με τις πιο κάτω παρατηρήσεις:  
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- Η αναφορά για την αποχώρηση των επιχειρηματιών της περιοχής Περνέρας του 

θέματος 3 να καταγραφεί πριν την εισήγηση του κ. Δημάρχου στη σελίδα 2.  

- Η λέξη «φρικτό» στην τρίτη γραμμή του θέματος 6.17 σελίδα 14 να διαγραφεί 

και να γραφεί η σωστή λέξη «ορατό». 

 

Απορρέον  

 

Θέμα 6.17.  Ανάρτηση κειμένου σε σχέση με τους απολυθέντες εργάτες ενοικίασης 

ειδών παραλίας. Αρ. Φακ.: 2.1.10 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση του κ. Δημάρχου, αφού προηγήθηκαν σχετικές 

παραστάσεις του κ. Γ. Νικολέττου, αποφάσισε όπως μη δημοσιευθεί η αναφερόμενη 

επιστολή του Νομικού Συμβούλου.  

  

2. Μετονομασία οδών για πεσόντες και αγνοούμενους. Αρ. Φακ.: 4.2.0/1, 9.0.7/3  

 

Ο  κ. Μ. Μαυρουδής προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τον πιο κάτω κατάλογο 

μετονομασίας οδών του Δήμου με ονόματα πεσόντων και αγνοουμένων που προέκυψε 

μετά από συνάντηση που είχε με τους συγγενείς τους και πρότεινε επιπρόσθετα τη 

μετονομασία της οδού Μαρίας Συγκλητικής σε οδό Ηράκλη Χ″Ηράκλη για να τιμηθεί ο 

πρώτος Παραλιμνίτης Βουλευτής.  

 

Ο κ. Γιώργος Νικολέττος προέβη στην πιο κάτω δήλωση: 

 

«Κατ’ αρχήν δηλώνω πως συμφωνώ απόλυτα με την απόφαση για το θέμα της 

μετονομασίας οδών για πεσόντες και αγνοουμένους. Τα πιο πάνω γίνονται ως ένδειξη 

τιμής και αναγνώρισης σε όλους όσους αγωνίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια για την πατρίδα 

μας. Για το θέμα αυτό πάρθηκε ομόφωνα απόφαση και από το προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Προκηρύχθηκε μάλιστα και προσφορά η οποία κατακυρώθηκε με το νέο 

Δημοτικό Συμβούλιο και τη νέα επιτροπή προσφορών της οποίας και προεδρεύω. 

Δυστυχώς όμως το νέο Δημοτικό Συμβούλιο δεν προχώρησε στην εκτέλεση 

μετονομασίας. Είναι όμως λυπηρό το γεγονός ότι στο παρά πέντε των εκλογών 

σπεύδονται να ανακοινωθούν έργα και ενέργειες για τη δημιουργία εντυπώσεων». 

 

Α/Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΔΟΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ 

1. Οδός Αιολίας Οδός Νίκου Βουκαλλή        

2. Οδός Βυζαντίου Οδός Γεώργιου Μαούρη     

3. Οδός Παλιγγενεσίας Οδός Θεόδωρου Κουμή      

4. Οδός Εσπερίδων Οδός Κυριάκου Ψύλλου      

5.  Οδός Ηλία Παπακυριακού Οδός Αντώνη Καφέτζιη       

6. Οδός Νίκης (Από την Pizza Hut 

ως το σπίτι του) 

Οδός Γιαννή Γιαννάκη         

7.  Οδός Γεωργίου Γιωργαλλά      
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετονομασίας των πιο πάνω οδών όπως 

αναφέρονται καθώς και την αντικατάσταση των υφιστάμενων με νέες πινακίδες. 

Αποφάσισε επίσης, όπως για περίοδο δύο χρόνων να τοποθετηθούν πινακίδες που να 

αναγράφονται τα ονόματα των προηγούμενων ονομασιών τους με την προσθήκη της 

λέξης «ΠΡΩΗΝ», ώστε να μην υπάρχει σύγχυση στο ταχυδρομείο και άλλες υπηρεσίες.    

 

3. Διάφορα  

 

3.1. Πρόταση Συμβουλίου Νεολαίας για κατασκευή και λειτουργία καταφυγίου   

σκύλων. Αρ. Φακ.: 13.0.7/1, 5.9.47 

 

Κλήθηκαν και εισήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεως οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου 

Νεολαίας κ. Λ. Οικονόμου, Μ. Ανδρέου και Ε. Μιντή οι οποίοι παρουσίασαν τη 

συνημμένη πρότασή τους για κατασκευή και λειτουργία καταφυγίου σκύλων και αφού 

απάντησαν σε διάφορες ερωτήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου αποχώρησαν 

από την αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

8. Οδός Δήμητρας Οδός Συμεών Γλυκαίνου         

9. Οδός Αρχιεπισκόπου Κυπριανού Οδός Ανδρέα Στυλιανού           

10.  Οδός Σταδίου Οδός Νίκου Ψαρά                    

11. Οδός Ανδρέα Κάλβου Οδός Αντώνη Παρτζιήλη        

12.  Από τη συμβολή των 

Λεωφόρων Γρ. Διγενή και της 

1
ης

 Απριλίου μέχρι τον κυκλικό 

κόμβο προς Δερύνεια 

Οδός Γεωργίου Γουρουνιά       

13. Οδός Σαλαμίνος Οδός Κωστάκη Αρτυματά       

14. Οδός Καλλικράτη Οδός  Ανδρέα Παναγή             

15. Οδός Ομήρου Οδός Ανδρέα Γιαουμή              

16. Οδός Ρωμανού Οδός Νικόλαου Κίττου              

17. Κάθετος οδού Δράμας πίσω από 

AMORE HOTEL APTS 

Οδός Ανδρέα Κωνσταντίνου     

18. Οδός Χάματσου Οδός Βάσου Αγαθαγγέλου        

19. Κάθετος οδός Σωτήρας παρά 

την Επαρχ. Διοίκηση  

Οδός Φώτου Αντωνίου             

20. Κάθετος οδού Χαράλαμπου 

Μούσκου μεταξύ των οδών 

Αντιγόνης και Ανδρέα 

Δημητρίου 

Οδός Χαράλαμπου Σοφιανού   

21. Οδός Ευαγόρου Οδός Κωστάκη Σπάου              

22. 1
η
  πάροδος Κυριάκου Μάτση Οδός Οδυσσέα Κουτσόφτα  

23. Τεύκρου Οδός Ανδρέα Μιχαήλ   

24. Προμηθεώς Οδός Ιάκωβου Χατζησπύρου  

25. Οδός Μαρίας Συγκλητικής  Οδός Ηράκλη Χ″Ηράκλη 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αναφερόμενης πρότασης και προς 

το σκοπό αυτό αποφάσισε την παραχώρηση του ποσού των €10.000 προς το Συμβούλιο 

Νεολαίας από το κονδύλι που έχει εγκριθεί για το Συμβούλιο.  

 

4. Γλυπτό Σολωμού Σολωμού. Αρ. Φακ.: 4.11.3, 9.0.7/2 

 

Ο κ. Α. Κίττος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε, όπως είπε.  

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι το γλυπτό του Σολωμού Σολωμού 

που χρηματοδότησε ο τραγουδιστής Νότης Σφακιανάκης προορίζεται να τοποθετηθεί 

στο Δήμο Έγκωμης και πρότεινε όπως γίνουν ενέργειες για να τοποθετηθεί στο χώρο που 

δολοφονήθηκε και αν δεν είναι κατορθωτό, να τοποθετηθεί στο Παραλίμνι σε χώρο που 

θα επιλεγεί μεταγενέστερα και τόνισε ότι αυτή είναι και η επιθυμία του πατέρα του                    

Σ. Σολωμού.  

 

Ο κ. Γ. Νικολέττος απευθυνόμενος στον κ. Δήμαρχο του είπε ότι λυπάται που ένα μήνα 

πριν της εκλογές προωθεί έργα για δημιουργία εντυπώσεων αλλά παρόλα αυτά συμφωνεί 

με την πρότασή του.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση της πρότασης του               

κ. Δημάρχου, όπως πιο πάνω περιγράφεται.  

 

Ο κ. Α. Οικονόμου διαχώρισε τη θέση του δηλώνοντας ότι προσωπικά δεν γνωρίζει ποιοί 

εκπροσωπούν τον κ. Ν. Σφακιανάκη και δεν έχει δει ποτέ το γλυπτό και την καλλιτεχνική 

έκφραση του έργου και γι’ αυτό δεν μπορεί να πάρει οποιαδήποτε απόφαση.  

 

5. Διάφορα  

 

5.1.  Κυκλοφοριακή ρύθμιση στη συμβολή των οδών Μακαρίου ΙΙΙ, Γ. Διγενή και 

Αγίου Δημητρίου. Αρ. Φακ.: 4.2.10 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και προώθηση για εφαρμογή του 

συνημμένου σχεδίου για τον πιο πάνω σκοπό.  

 

6. Εγκρίσεις πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  

 

7. Διάφορα  

 

7.1. Αίτημα Συνδέσμου Παλαιών Προσκόπων. Αρ. Φακ.: 13.0.5, 4.9.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 6 της συνεδρίασης 

28/16 ημερομηνίας 3/10/2016 αποφάσισε όπως καταβληθεί ως χορηγία από τα 

«Απρόβλεπτα» το ποσό των €368,58 στον Σύνδεσμο Παλαιών Προσκόπων.  
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7.2. Αγορά Υπηρεσιών. Αρ. Φακ.: 1.0.6/25, 2.0.8 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως πληρωθούν τα τιμολόγια για την αγορά 

υπηρεσιών τα οποία αφορούν τον Οκτώβριο 2016.  

 

Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας επισήμανε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την 

απόφαση στη συνεδρίαση 24/16 ημερομηνίας 29/7/2016 για μετατροπή της απασχόλησης  

από αγορά υπηρεσιών σε εργοδότηση αορίστου χρόνου από 1/8/2016 και το Δημοτικό 

Συμβούλιο αποφάσισε όπως η αναφερόμενη απόφαση ισχύσει από 1/11/2016.  

 

Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας τόνισε ξανά ότι χωρίς έγκριση δεν μπορεί να εφαρμοσθεί 

και τέτοιες εγκρίσεις δεν δίδονται προς το παρόν όπως έχει επισημανθεί και από τους 

αρμόδιους λειτουργούς των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών κατά την 

προκαταρκτική εξέταση του προϋπολογισμού του Δήμου που έγινε στις 22/11/2016. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως πληρώνονται με τιμολόγιο μέχρι το  

ξεκαθάρισμα του θέματος.  

 

7.3. Υπάλληλοι αορίστου χρόνου. Αρ. Φακ.: 2.4.1, 1.6.0/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του συνημμένου πρακτικού συμφωνίας 

για τη ρύθμιση των όρων εργοδότησης του προσωπικού που εργάζεται με το καθεστώς 

αορίστου χρόνου.  

 

8. Υποθέσεις Προνοίας. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 3.0.0, 4.0.7, 4.7.0, 3.7.1/1, 13.0.3 

 

Το θέμα περιέχει προσωπικά δεδομένα. 

 

9. Διάφορα  

 

9.1. Αγορά υπηρεσιών. Αρ. Φακ.: 1.0.6/28, 2.2.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκ νέου αγορά υπηρεσιών με αμοιβή €5/ώρα για 

τη νυκτερινή φύλαξη των παιγνιδιών και του διάκοσμου μέχρι την απομάκρυνσή τους. 

 

9.2. Χώρος στάθμευσης Β΄ Δημοτικού Σχολείου. Αρ. Φακ.: 4.4.0/3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υλοποίηση του συνημμένου σχεδίου για το χώρο 

στάθμευσης του Β΄ Δημοτικού Σχολείου που έχει αποφασισθεί σε συνεδρία της Εθνικής 

και της Τεχνικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας Μαθητών στις 26/3/2014. 

 

10. Παροχή νερού. Αρ. Φακ.: 4.7.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παροχή νερού στην Γεωργική Αποθήκη στο τεμ. 

114 Σχ. 2-292-375 Τμήμα 19. 
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11. Αίτηση για τοποθέτηση πασσάλων οδικού φωτισμού στην οδό Αγίου Μάμα.  

Αρ. Φακ.: 4.5.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε το πιο πάνω αίτημα που υπέβαλε με επιστολή της 

ημερομηνίας 22/8/2016 και αποφάσισε ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί επειδή αφορά 

ιδιωτικό πέρασμα.  

 

12. Διάφορα  

 

12.1. Απασχόληση Ναυαγοσωστών κατά τη χειμερινή περίοδο. Αρ. Φακ.: 7.0.3, 70.0.09, 

70.0.42  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι Ναυαγοσώστες Χαράλαμπος Κουτσόφτας 

και Γεώργιος Χριστοδούλου εργασθούν κατά τη χειμερινή περίοδο στην επιδιόρθωση και 

συντήρηση των κρεβατιών παραλίας.  

 

12.2. Μισθός εργατών ενοικίασης ειδών παραλίας. Αρ. Φακ.: 2.5.0, 7.0.11 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως όσοι εργάτες ενοικίασης ειδών παραλίας 

εργασθούν κατά το Νοέμβριο 2016 να πληρωθούν το μισθό της κλίμακας τους                    

(όχι δηλαδή βασικό και προμήθεια) και η εργασία τους κατά τα σαββατοκύριακα και 

αργίες να αποζημιωθεί σύμφωνα με την απόφαση στη συνεδρίαση 18/16 θέμα 4.2. 

 

13. Αίτηση για μείωση των τελών καθαριότητας εστιατορίου στην περιοχή 

Περνέρας. Αρ. Φακ.: 3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το δυσμενή επηρεασμό των πιο κάτω 

επιχειρήσεων από τα έργα στην περιοχή Περνέρας, αποφάσισε όπως διαγραφούν τα τέλη 

καθαριότητας που τους έχουν επιβληθεί για το 2016:  

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος    


