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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

4/17 

 

Ημερομηνία: 27 Ιανουαρίου 2017 

 

Ώρα έναρξης:  12:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 14:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 4.8)   

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 4.2) 

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 4.8) 

κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 3.4) 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 4) 

κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 4.8) 

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα  4.8, εκτός από το θέμα 4.10)       

 

Απόντες:    

    

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου    

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου      (για προσωπικούς λόγους)       

  

Παρακαθήμενοι:  
 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

κ. Χριστάκης Βασιλείου    Δημοτικός Μηχανικός (για τα θέματα 4.1 μέχρι 4.11) 

   

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. Α. Λοΐζου και Μ. Μουλαζίμη που απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους καθώς και 

των κ. Τ. Φλουρέντζου, Γ. Ποταμού, Λ. Λοΐζου και Τ. Τσόκκου που απουσίαζαν κατά 

την έναρξη της συνεδρίασης επίσης για προσωπικούς λόγους. 

 

1. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου                       

3/17 ημερομηνίας 19/1/2017. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα 4 καταγραφεί ως ακολούθως:  

 



2 
 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έκρινε ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες για 

τις οποίες είχαν ενοικιασθεί, αποφάσισε όπως συνεχισθεί η ενοικίαση των υποστατικών» 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του  

3/17 ημερομηνίας 19/1/2017 με την πιο πάνω παρατήρηση.  

 

2. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

3. Διάφορα  
 

3.1. Παράταση έκτακτης απασχόληση εργατών. Αρ. Φακ.: 1.0.6/28, 2.2.0/4, 2.2.0/7, 

7.0.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 6.18 της συνεδρίασης 

31/16 ημερομηνίας 1/11/16 αποφάσισε και ενέκρινε την παράταση της έκτακτης 

απασχόλησης των εκτάκτων εργατών καθώς και όσων παρέχουν υπηρεσίες, μέχρι τις 

11/2/2017, για τους ίδιους λόγους. 

 

3.2. Χρεώσεις εταιρείας PRS Ltd. Αρ. Φακ.: 9.0.0, 9.0.10, 1.5.3, 1.6.0/1 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι χρεώσεις της πιο πάνω 

εταιρείας για τα έτη 2015, 2016 και 2017 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των €20.030,85 

και ότι σε πρόσφατη συνάντησή του με τη διευθύντρια της εταιρείας συμφωνήθηκε όπως 

ο Δήμος καταβάλει το ποσό των €14.553 για πλήρη εξόφληση και για τα επόμενα χρόνια 

να καταβάλλει ένα σταθερό ποσό για όλες τις εκδηλώσεις ύψους €5.000 κάθε χρόνο και 

ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πιο πάνω συμφωνία.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αναφερόμενης συμφωνίας του 

Δήμου με την εταιρεία PRS Ltd. 

 

3.3. Αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Αρ. Φακ.: 29.1.21, 2.9.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ο οδηγός του Δήμου υπέπεσε σε 

αυτοκινητιστικό δυστύχημα με αποτέλεσμα, πέραν των ξένων ζημιών που θα 

αποζημιώσει η ασφάλεια του Δήμου, να υποστεί το σκυβαλοφόρο όχημα ζημιές ύψους 

€1.606,50 και αποφάσισε όπως ο Δήμος πληρώσει τα αναφερόμενα τιμολόγια και να μην 

απαιτηθεί ποσό από τον πιο πάνω οδηγό. 

 

Με αφορμή το πιο πάνω συμβάν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αποσταλεί 

εγκύκλιος στο προσωπικό με την οποία να ενημερώνεται ότι πλέον, στις περιπτώσεις 

τροχαίων ατυχημάτων με οχήματα του Δήμου, ο οδηγός του οχήματος θα φέρει απόλυτη 

ευθύνη και θα πληρώνει ο ίδιος τις ζημιές του οχήματος του Δήμου σε περίπτωση που 

κριθεί ότι φταίει για το ατύχημα. 
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3.4. Ασφαλιστικά Συμβόλαια. Αρ. Φακ.: 2.9.1/1, 2.9.1/2, 2.9.1/3, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5 

 

Ο κ. Τ. Φλουρέντζου προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 3.2 της συνεδρίασης 

35/16 ημερομηνίας 15/12/2016 αποφάσισε όπως ζητηθεί η παράταση της ισχύος των 

υφιστάμενων ασφαλιστικών συμβολαίων μέχρι 30/4/2017 για τους ίδιους λόγους.  

 

3.5. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπαλληλικού προσωπικού. Αρ. Φακ.: 2.9.1/2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει το Δήμο Στροβόλου να προβεί 

και εκ μέρους του Δήμου Παραλιμνίου, μεταξύ άλλων Δήμων και Συμβουλίων 

Αποχετεύσεως, στη ζήτηση και κατακύρωση προσφοράς για την ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη του υπαλληλικού προσωπικού.  

 

3.6. Εξουσιοδότηση υπογραφής τραπεζικών λογαριασμών της Συνεργατικής 

Κεντρικής Τράπεζας Λτδ. Αρ. Φακ.: 7.2.0, 7.2.3  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως: 

 

1) Συνεχιστεί η λειτουργία του/των τραπεζικού/ών λογαριασμού/ών, του/των 

τραπεζικού/ών λογαριασμού/ών πληρωμών ο/οι οποίος/οι τηρείται/ούνται στη 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ («η Τράπεζα») στο όνομα του Δήμου 

Παραλιμνίου η λειτουργία του/των οποίου/ων θα διέπεται/όνται από τους όρους 

και προϋποθέσεις οι οποίοι καθορίζονται στην Αίτηση για Άνοιγμα Νέου 

Τραπεζικού Λογαριασμού/ Αίτηση για Άνοιγμα Νέου Τραπεζικού Λογαριασμού 

Πληρωμών της Τράπεζας.  

 

β)      Εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν εξουσιοδοτούνται τα ακόλουθα άτομα:  

 

Ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Πυρίλλης, στην απουσία του ο Αντιδήμαρχος κ. Αβραάμ 

Μουλαζίμης και ο Δημοτικός Γραμματέας που χρέη ως αναπληρωτής εκτελεί ο κ. 

Τρύφωνας Κουτσόλουκας και στην απουσία του ο Δημοτικός Μηχανικός κ. 

Χριστάκης Βασιλείου όπως, από σήμερα, υπογράφουν, εκ μέρους και για 

λογαριασμό του Δήμου Παραλιμνίου την Αίτηση για Άνοιγμα Νέου Τραπεζικού 

Λογαριασμού/ Αίτηση για Άνοιγμα Νέου Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμών 

καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο νομικό ή άλλο έγγραφο για τη διαχείριση 

του/των τραπεζικού/ών λογαριασμού/ών ο/οι οποίος/οι τηρείται/ούνται στη 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ. Η επιλογή των ως άνω αναφερόμενων 

ατόμων έχει γίνει αφού προηγουμένως επιβεβαιώθηκε ότι τα εν λόγω άτομα δεν 

είναι καταχωρημένα στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (Κ.Α.Π) ή στο αρχείο 

πτωχευσάντων. Στην περίπτωση που κάποιο από τα εξουσιοδοτημένα άτομα θα 

καταχωρηθεί στα εν λόγω αρχεία, θα ενημερώνεται άμεσα η Τράπεζα διά 

επιστολής.  
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4. Υποθέσεις Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

4.1 Έγκριση έκδοσης αδειών οικοδομής  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 

κάτω φακέλων οικοδομής.   

 

- Β 57/14  

- Β 99/16  

- Β 117/16  

- Β 116/16  

- Β 36/16  

- Β 1/17  

- Β 126/16  

- Β 95/16  

- Β 111/16  

- Β 86/16  

- Β 48/14  

- Β 113/16  

- Β 69/15  

- Β 92/16  

- Β 86/10  

- Β 13/14  

- Β 109/16  

- Β 12/05  

- Β 103/16  

- Β 12/16  

- Β 19/15  

- ΠΑ/ΑΜΧ/2/2015  

- Β 41/14  

- Β 1/13  

- Β 86/08  

- Β 135/91  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση αδειών οικοδομής για τις 

πιο πάνω υποθέσεις.  

 

4.2 Αίτηση για άδεια οικοδομής. Aρ. Φακ.:Β102/1996 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του 

φακέλου. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως διαγραφεί ο όρος 3 του παραρτήματος όρων 

της άδειας οικοδομής με αρ.1257/15.4.1998 και εγκρίνει την έκδοση της άδειας 

οικοδομής.  

 

Σε αυτό το σημείο αποχώρησε από την συνεδρίαση ο κ. Γ. Καράς, λόγω άλλων 

ειλημμένων υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε. 

 

4.3 Αιτήσεις για ανανέωση Αδειών Οικοδομής  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 

κάτω φακέλων. 

 

- Β 105/10  

- Β 66/12  

- Β 108/14  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση ανανέωσης των πιο πάνω 

αδειών οικοδομής.  

 

4.4 Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Έγκρισης Οικοδομής    

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 

κάτω φακέλων. 

 

- Β 93/94  

- Β 137/86  

- Β 119/05  

- Β 102/07  

- Β 134/91  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση των πιο πάνω 

πιστοποιητικών έγκρισης των οικοδομών. 

 

4.5 Αιτήσεις για έκδοση αδειών διαχωρισμού 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 

κάτω φακέλων.  

- Δ 81/16  

- Δ 59/16  

- Δ 70/16  

- Δ 112/16  

- Δ 63/16  

- Δ 102/16  
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- Δ 42/16  

- Δ 88/16  

- Δ 115/14  

- Δ 92/14  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση αδειών διαχωρισμού για 

τις  πιο πάνω υποθέσεις. 

 

4.6 Αίτηση για ανανέωση Άδειας Διαχωρισμού 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο 

κάτω φακέλου.  

 

- Δ 80/11  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση ανανέωσης της πιο πάνω 

άδειας διαχωρισμού. 

 

4.7 Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Έγκρισης Αδειών Διαχωρισμού 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 

κάτω φακέλων.  

 

- Δ 29/16  

- Δ 137/02  

- Δ 59/14  

- Δ 16/16  

- Δ 181/05  

- Δ 105/11  

- Δ 93/14  

- Δ 24/16  

- Δ 63/15  

- Δ 5/15  

- Δ 32/14  

- Δ 29/14  

  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση Πιστοποιητικών 

Έγκρισης των πιο πάνω αδειών διαχωρισμού. 
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4.8 Αιτήσεις για έκδοση τίτλων ακίνητης ιδιοκτησίας με Αναγκαστικό 

Εκσυγχρονισμό 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο συνολικά για το πιο πάνω 

θέμα, για τις επιστολές του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και για το 

περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων. 

 

- Β 22/07  

- Β 86/04  

- Β 194/03    

- Β 176/06  

- Β 90/04  

- Β 171/06  

- Β 117/06  

- Β 140/86  

- B 58/02  

- B 55/03  

- Β 17/06  

  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ενημερωθεί το Επαρχιακό Κτηματολόγιο 

σύμφωνα με τα σχετικά σημειώματα στους φακέλους. 

 

Ο κ. Λ. Λοΐζου και η κα.Τ. Τσόκκου προσήλθαν στη συνεδρίαση. 

 

Σε αυτό το σημείο αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι κκ. Μ. Τσιολάκης και Κ. 

Ιωακείμ, λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων που είχαν, όπως είπαν. 

 

4.9 Εξέταση πολεοδομικών αιτήσεων. Αρ.Φακ.:1.7.6/3 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις πιο κάτω αιτήσεις: 

 

- ΑΜΧ/361/2016  

- ΑΜΧ/420/2016  

- ΑΜΧ/421/2016   

- ΑΜΧ/433/2016  

- ΑΜΧ/434/2016    

- ΑΜΧ/425/2016   

- ΑΜΧ/426/2016  

- ΑΜΧ/196/2016  

- ΑΜΧ/203/2016  

- ΑΜΧ/406/2016   

- ΑΜΧ/413/2016   

- ΑΜΧ/363/2016 
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- ΑΜΧ/366/2016  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστήσει τις πιο πάνω αιτήσεις και να 

ενημερωθεί σχετικά το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως. 

 

4.10 Αιτήσεις για παραχώρηση χαλάρωσης του περί Προστασίας της Παραλίας 

Νόμου, σχετικά με κατασκευές εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας. 

Αρ.Φακ.:1.7.6/3 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις πιο κάτω αιτήσεις: 

 

- ΑΜΧ/089/2014   

- ΑΜΧ/286/2014   

- ΑΜΧ/344/2014  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως απαντηθούν οι επιστολές του Υπουργείου 

Εσωτερικών σύμφωνα με τα σχετικά σημειώματα της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

 

- AMX/010/2015 

  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως απαντηθεί η επιστολή του Υπουργείου 

Εσωτερικών σύμφωνα με το σχετικό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

4.11 Σύνδεση οικοδομών με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα. Αρ.Φακ.:4.8.0, 1.7.5 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε για τον όρο που αφορά στη σύνδεση των 

οικοδομών με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα (ΣΑΠ), αποφάσισε όπως η μη 

υλοποίηση του να αποτελεί σημείωση στο πιστοποιητικό έγκρισης και όχι μη 

εξουσιοδοτημένη εργασία. 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


