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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

34/16 

 

Ημερομηνία:  8 Δεκεμβρίου 2016 

 

Ώρα έναρξης: 18:00΄ 

 

Ώρα λήξης: 19:10΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος 

κ. Ανδρέας Οικονόμου Αντιδήμαρχος (μέχρι μέρος του θέματος 5) 

κ. Γιαννάκης Ποταμός  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου     

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μαυρουδής Μαυρουδή Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι μέρος του θέματος 5) 

κ. Ανδρέας Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2) 

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

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 5.3) 

 

Απόντες:  

 

κ. Γιώργος Νικολέττος         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Κίττος  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου       (για προσωπικούς λόγους) 

      

Παρακαθήμενοι: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Αν. Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

κ. Φώτης Ιωάννου    Σύμβουλος Εκτιμητής Ακινήτων (για το θέμα 2) 

 

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

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των 

κ. Γ. Νικολέττου και Α. Κίττου που απουσίαζαν για προσωπικούς λόγους καθώς και των  

κ. Α. Λοΐζου,  Τ. Τσόκκου και Γ. Καρά που απουσίαζαν κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης επίσης για προσωπικούς λόγους.  

 

1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Αρ. Φακ.: 1.3.1/1, 4.2.0/1, 9.0.7/3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

32/16 ημερομηνίας 21/11/2016 χωρίς παρατηρήσεις. 
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Απορρέον  

 

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

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε:  

 

1) Η μετονομασία οδού για το Γιώργο Γιωργαλλά να παραμείνει σε εκκρεμότητα 

μέχρι να υποβάλει σχετική εισήγηση η οικογένειά του . 

2) Ολόκληρη η οδός Νίκης να μετονομασθεί σε οδό Γιαννή Γιαννάκη και όχι μόνο 

το τμήμα από το υποστατικό της πιτσαρίας μέχρι το σπίτι του.  

3) Στις πινακίδες να αναγράφεται πρώτα το όνομα μετά  το αρχικό όνομα του 

πατέρα και μετά το επίθετο. 

4) Να παραγγελθούν άμεσα οι απαραίτητες. 

 

2. Υποθέσεις απαλλοτριώσεων 

 

Οι κ. Α. Λοΐζου και Τ. Τσόκκου προσήλθαν στη συνεδρίαση. 

 

2.1. Αποζημίωση για απαλλοτρίωση των ιδιοκτητών του τεμαχίου 360 του                              

Σχεδ. 1-2895-3790, Τμήμα 22. Αρ. Φακ.: 4.1.111 

 

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως ο κ. Φώτης Ιωάννου, ο οποίος 

ετοίμασε την έκθεση  εκτίμησης ημερομηνίας 19.11.14, βάσει της οποίας έγινε η 

προτεινόμενη προσφορά προς τους ιδιοκτήτες του πιο πάνω κτήματος. 

 

Ο κ. Φώτης Ιωάννου, ανέφερε ότι μελέτησε την έκθεση εκτίμησης  ημερομηνίας 2.12.16 

την οποίαν ετοίμασε ο εκτιμητής κ. Χαράλαμπος Πετρίδης εκ μέρους των ιδιοκτητών του 

κτήματος, οι οποίοι έχουν καταχωρήσει παραπομπή στο Επαρχιακό Δικαστήριο 

Αμμοχώστου, για καθορισμό της καταβλητέας αποζημίωσης και λαμβάνοντας υπόψη του 

όλα τα δεδομένα και τις σημερινές συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί εισηγείται ως 

λογικό και δίκαιο ποσό για σκοπούς αποζημίωσης. 

 

Ο κ. Φώτης Ιωάννου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε την εισήγηση του κ. Φώτη Ιωάννου.  

 

2.2. Αποζημίωση για απαλλοτρίωση μέρος του τεμαχίου 221 του Σχεδ. 1-2895-3790,  

Τμήμα 22. Αρ. Φακ.: 4.1.113 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε την ένσταση της εκ των εγγεγραμμένων ιδιοκτητών     

ημερομηνίας 5/10/16 αναφορικά με την προσφορά του Δήμου για την απαλλοτρίωση του 

μέρους του πιο πάνω κτήματος και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα δεδομένα και σε 

συνάρτηση προηγούμενων αποφάσεων του για αποζημίωση συνορευόντων 

απαλλοτριωθέντων κτημάτων με το υπό αναφορά κτήμα αποφάσισε όπως καταβάλει 

στους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση μέρους του πιο 

πάνω κτήματος.  
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3. Πολεοδομικό Έργο Περνέρας. Αρ. Φακ.: 4.2.5  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την αίτηση  για διάθεση μέρους της 

κρατικής γης αρ. τεμ. 208 Σχ. 2-294-377,378 και να ενημερωθεί σχετικά το Τμήμα 

Πολεοδομίας, ως απάντηση στην επιστολή του αρ. φακ. 24/13/F25 ημερομηνίας 

28/11/2016.  

 

4. Εγκρίσεις πληρωμών. Αρ. Φακ.:  1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  

 

5. Διάφορα  

 

5.1. Υποθέσεις Πρόνοιας. Αρ. Φακ.: 12.0.0, 1.5.2, 4.7.0, 3.0.0 

 

Το θέμα περιέχει προσωπικά δεδομένα. 

 

5.2.  Πρόταση Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων (παράρτημα  

Αμμοχώστου). Αρ. Φακ.: 4.11.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η πιο πάνω πρόταση που υπέβαλε με επιστολή 

ο αναφερόμενος Σύνδεσμος εξετασθεί σε επόμενη συνεδρίαση. 

 

5.3. Επιπλέον χρέωση για τέλεση γάμου. Αρ. Φακ.: 11.0.0 

 

Ο κ. Γ. Καράς προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως μη απαιτηθεί το ποσό των €170,86 ως 

επιπλέον χρέωση για την τέλεση του γάμου του κατά το Σάββατο 10/12/16.  

 

5.4. Προϋπολογισμός 2017. Αρ. Φακ.: 1.4.0 

 

Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι κατά την 

προκαταρκτική εξέταση του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2017 στις 22/11/2016, 

αρμόδιοι λειτουργοί των υπουργείων εσωτερικών και οικονομικών υπέδειξαν τις πιο 

κάτω αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα αναφερόμενα κονδύλια:  

 

- Να αυξηθεί η συνεισφορά στο 25% και να καταβάλλεται επιπρόσθετα το ποσό 

των €200.000/χρόνο στο Ταμείο Συντάξεων για κάλυψη του ελλείμματος. 

- Να μειωθούν οι υπερωρίες των υπαλλήλων από €10.000 σε €5.000 και των 

εργατών από €300.000 σε €150.000. 

- Να επεξηγηθεί το κονδύλι για τις «Μελέτες» (σελίδα 11/50). 

- Να μειωθεί το κονδύλι των πολιτιστικών από €356.000 σε €330.00. 

- Να καθορισθούν κριτήρια για τις συνδρομές – συνεισφορές και να ζητούνται 

ισολογισμοί και πληροφορίες για τη διαχείριση των σωματείων στα οποία 

προσφέρονται βοήθειες. 
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- Δεν εγκρίνεται οποιοδήποτε αίτημα για μετατροπή από αγορά υπηρεσιών σε 

υπάλληλο αορίστου χρόνου.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την οικονομική κατάσταση του Δήμου, την 

αναμενόμενη αυξημένη τουριστική κίνηση και τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφερθούν 

αποφάσισε να μην αλλάξει οτιδήποτε από τον προϋπολογισμό όπως έχει καταρτισθεί την 

1/11/2016 και να ζητηθεί από τα υπουργεία εσωτερικών και οικονομικών να εγκριθεί 

όπως αρχικά έχει αποσταλεί.  

 

5.5. Παροχή νερού. Αρ. Φακ.: 4.7.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση σύνδεσης των πιο κάτω γεωργικών 

αποθηκών:  

 

- τεμ. 1102 Σχ. 2-293-378 τμήμα 14 

- τεμ. 905 Σχ. 2-292-380 τμήμα 9  

 

5.6. Αίτηση για άδεια λειτουργίας. Αρ. Φακ.: 5.9.34/90 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την επιστολή της δικηγόρου Αιμιλίας Πασή 

που αναφέρεται στην αίτηση των πελατών της για έκδοση άδειας λειτουργίας που έχουν 

ενοικιάσει και επειδή από τη λειτουργία του συγκεκριμένου υποστατικού από τον 

προηγούμενο ενοικιαστή έχουν προκύψει διάφορες οφειλές προς το Δήμο συνολικού 

ποσού €8.346,15 συν δικηγορικά έξοδα, η υπηρεσία σύμφωνα με προηγούμενη γενική 

απόφαση δεν μπορεί να εκδώσει την αιτηθείσα άδεια, το Δημοτικό Συμβούλιο 

αποφάσισε όπως εκδοθεί η αναφερόμενη άδεια αφού για τις οφειλές του προηγούμενου 

ενοικιαστή έχουν ληφθεί δικαστικά μέτρα εναντίον του. 

 

5.7. Άδεια χρήσης μεγαφώνων. Αρ. Φακ.: 1.7.8, 5.9.34  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστήσει την έκδοση προσωρινής άδειας 

χρήσης μεγαφώνων για νυκτερινό κέντρο μέχρι την 10/1/2017 αφού αναμένεται η 

ακουστική μελέτη και νοουμένου ότι έχει εξασφαλίσει πιστοποιητικό από την 

Πυροσβεστική και Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 

  


