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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

5/17 

 

Ημερομηνία: 9 Φεβρουαρίου 2017 

 

Ώρα έναρξης: 17:00΄ 

 

Ώρα Λήξης: 19:30΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (από το θέμα 2.1) 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 6) 

κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 2.2)     

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2.1) 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2.2 μέχρι το θέμα 6) 

 

Απόντες:    

 

κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (στο εξωτερικό)     

       

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 συμπεριλαμβανομένου του  

κ. Τ. Φλουρέντζου που απουσιάζει στο εξωτερικό καθώς και των κ. Α. Μουλαζίμη,                   

Μ. Τσιολάκη, Γ. Ποταμού που απουσίαζαν κατά την έναρξη της συνεδριάσεως για 

προσωπικούς λόγους. 

 

1. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου                       

4/17 ημερομηνίας 27/1/2017. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του 

4/17 ημερομηνίας 27/1/2017 χωρίς παρατηρήσεις. 
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2. Εισηγήσεις Επιτροπών. 

 

2.1. Επιτροπή Παιδείας και Αθλητισμού 20/1/2017. Αρ. Φακ.: 1.3.2/35 

 

Οι κ. Α. Μουλαζίμης και Μ. Τσιολάκης προσήλθαν στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής 

της ημερομηνίας 20/1/2017 που επισυνάπτονται με τις πιο κάτω όμως 

διορθώσεις/παρατηρήσεις:  

 

Θέμα 2:  

 

Να ζητηθεί επιχορήγηση από τον ΚΟΑ για το κόστος των εργασιών που αναφέρονται 

για το Δημοτικό Στάδιο.  

 

Οι εργασίες που ανατίθενται στους Πολιτικούς Μηχανικούς αφορούν στην ετοιμασία 

όρων για προκήρυξη προσφορών και επίβλεψη των εργασιών. 

 

Ανατίθεται στον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό η μελέτη της υφισταμένης κατάστασης και 

η ετοιμασία όρων προκήρυξης προσφορών σε ότι αφορά στο ηλεκτρονικό σύστημα 

παρακολούθησης CCTV. 

 

 Θέμα 3: 

 

Να κληθεί να προσφέρει υπηρεσίες στο Δήμο έναντι τιμολογίου για να ξοφλήσει τις 

οφειλές της αναφορικά με καθυστερημένα δίδακτρα στο «Γιώρκειο».  

 

2.2. Επιτροπή Πολιτισμού 20/1/2017. Αρ. Φακ.: 1.3.2/36 

 

Ο κ. Γ. Ποταμός προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

Η κα. Μ. Μουλαζίμη αποχώρησε από την συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Πολιτισμού όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής της 

ημερομηνίας 20/1/2017 που επισυνάπτονται και διευκρίνισε ότι η πρόταση που 

αναφέρεται στο θέμα 4.β αφορά όλα τα υποστατικά που λειτουργούν στο Παραλίμνι και 

στην παρέλαση που αναφέρεται στο θέμα 4.ε  θα λάβει μέρος σύσσωμο το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  
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2.3. Επιτροπή Πολιτισμού 25/1/2017. Αρ. Φακ.: 1.3.2/36 

 

Η κα. Μ. Μουλαζίμη επανήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των προγραμματισθέντων εκδηλώσεων 

και προϋπολογισμών των πολιτιστικών τμημάτων όπως περιγράφονται στα πρακτικά της 

συνεδρίασης της Επιτροπής Πολιτισμού ημερομηνίας 25/1/2017 που επισυνάπτονται με 

τη σύσταση προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής να γίνει πιο σωστός καταμερισμός του 

ποσού του προϋπολογισμού που αφορά στα «Παραλίμνια» όπως επίσης και στην 

επανεξέταση των ημερομηνιών που θα λάβουν μέρος τα τμήματα στις πιο πάνω 

εκδηλώσεις με σκοπό να μην είναι συνεχόμενες ημέρες.    

 

3. Αίτηση Συμβουλίου Νεολαίας για αποδέσμευση ποσού για κάλυψη του 

κόστους πραγματοποιηθέντων εκδηλώσεων. Αρ. Φακ.: 13.0.7/1, 1.4.0, 9.0.27 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως καταβληθεί στο Συμβούλιο Νεολαίας το 

υπόλοιπο του εγκεκριμένου κονδυλίου για το 2016 ύψους €35.000 για κάλυψη του 

κόστους των εκδηλώσεων για την Χριστουγεννιάτικη Παραμυθοχώρα και το παγοδρόμιο 

Christmas Wonder. 

 

4. Καταφύγιο σκύλων. Αρ. Φακ.: 5.9.47 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 3.1 της συνεδρίασης 

32/16 ημερομηνίας 21/11/2016 αποφάσισε όπως το καταφύγιο σκύλων ανεγερθεί στο 

τεμ. 952 Σχ. 2-291-376 Τμήμα 12 ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην περιοχή 

του πρώην σκυβαλότοπου.  

 

5. Οδικό δίκτυο περίκλειστης περιοχής της πολεοδομικής ζώνης ΚΓΥ (περιοχή 

αθλητικού κέντρου). Αρ. Φακ.: 4.14.29 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 1.19 της συνεδρίασης 

29/16 ημερομηνίας 4/10/2016 και αφού έλαβε υπόψη το μεγάλο επηρεασμό που θα 

υποστεί το τεμ. 32 του Σχ. 2-289-377 Τμήμα 12 αποφάσισε και εξουσιοδότησε τον                   

κ. Δήμαρχο να εξεύρει τρόπους επίλυσης του προβλήματος και να επανέλθει με πρόταση 

σε επόμενη συνεδρίαση.  

 

6. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  

 

7. Διάφορα  

 

Οι κ. Τ. Τσόκκου και Γ. Ποταμός αποχώρησαν από τη συνεδρίαση λόγω άλλων 

ειλημμένων υποχρεώσεων που είχαν όπως είπαν.  

 

 



4 
 

7.1. Ενοικίαση φωτοτυπικής μηχανής. Αρ. Φακ.: 1.6.0/1, 8.0.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της συνημμένης συμφωνίας ενοικίασης 

μιας φωτοτυπικής μηχανής και κατ’ επέκταση την πληρωμή του τιμολογίου 187543.  

 

7.2. Εκδήλωση με τον ελλαδίτη τραγουδιστή Ευστράτιο Αντιπαριώτη (Σταν).                     

Αρ. Φακ.: 9.0.0, 1.6.0/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της συνημμένης συμφωνίας για την 

εμφάνιση του ελλαδίτη τραγουδιστή Ευστράτιου Αντιπαριώτη (Σταν) στην εκδήλωση 

που θα πραγματοποιηθεί στις 31/3/2017.  

                      

7.3. Εισφορά στην ΕΝΠ. Αρ. Φακ.: 13.0.4, 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πληρωμή στην ΕΝΠ το ποσό των €50.000 από 

τα «Απρόβλεπτα» του κονδυλίου Εισφορές σε άλλους Οργανισμούς.  

 

7.4. Διαγραφή πρόσθετης επιβάρυνσης σε λογαριασμούς υδατοπρομηθείας.             

Αρ. Φακ.: 4.7.0/1, 4.8.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή της πρόσθετης επιβάρυνσης τόσο για 

την υδατοπρομήθεια όσο και για το ΣΑΠ,  όπως φαίνονται στο συνημμένο κατάλογο,  

επειδή δεν απαντήθηκαν πριν τις 31/12/16 οι αντίστοιχες ενστάσεις αφού εξετάστηκαν 

από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 30/12/16 και στη συνέχεια αναμενόταν η έγκριση του 

Επάρχου Αμμοχώστου.  

 

7.5. Απαλλοτρίωση κτήματος με αρ. τεμαχίου 220, του Κτημ. Σχεδ. 1-2895-3790 

Τμήμα 22. Αρ. Φακ.: 4.1.112 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του Αν. Επαρχιακού 

Κτηματολογικού Λειτουργού Αμμοχώστου με αρ. φακέλου ΔΑΕ 1/2015, ημερομηνίας 

13 Ιανουαρίου 2017 και σε συνέχεια της απόφασης του στη συνεδρίαση                               

31/16 ημερομηνίας 1/11/2016 αποφάσισε την ανάκληση της απαλλοτρίωσης ολοκλήρου 

του πιο πάνω κτήματος και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάκλησης της 

απαλλοτρίωσης του να αρχίσει νέα διαδικασία απαλλοτρίωσης του μέρους του υπό 

αναφορά κτήματος που φαίνεται με κίτρινο χρώμα στο συνημμένο τοπογραφικό σχέδιο 

το οποίο να εγγραφεί ως δημόσιος δρόμος.  

 

7.6. Έκτακτοι Εποχικοί Εργάτες – Αγορά υπηρεσιών στους τομείς καθαριότητας.                   

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 3.1. της συνεδρίασης 

4/17 ημερομηνίας 27/1/17 αποφάσισε την συνέχιση της έκτακτης απασχόλησης των 

εκτάκτων εργατών καθώς και όσων παρέχουν υπηρεσίες μέχρι τις 17/2/17 για τους ίδιους 

λόγους.  
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7.7. Σύσταση Επιτροπής Έργων. Αρ. Φακ.: 1.3.2/37 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως στην Επιτροπή Έργων, ως μέλος θα 

συμμετέχει η κα. Τ. Τσόκκου και όχι ο κ. Λ. Λοΐζου όπως αρχικά είχε καταγραφεί στα 

πρακτικά της συνεδρίασης 2/17 ημερομηνίας 12/1/2017. 

 

7.8. Άδειες Λειτουργίας. Αρ. Φακ.: 5.9.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις πρόνοιες των άρθρων 103 μέχρι 112 του 

περί Δήμων Νόμου Ν.111/1985 και αποφάσισε όπως οι άδειες λειτουργίας 

εξακολουθήσουν να εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική που ακολουθείτο μέχρι 

σήμερα στη βάση των προηγούμενων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου            

(συνεδρίες 8/15, 10/13, 16/10). 

 

Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας επεσήμανε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η απόφαση είναι 

παράνομη και γι’ αυτό θα πρέπει να αναθεωρηθεί . 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εμμείνει στην πιο πάνω απόφασή του επειδή, 

όπως έκρινε, αν εφαρμοσθεί η αναφερόμενη πρόνοια του νόμου θα προκληθεί ένα χάος 

αφού τα πλείστα υποστατικά δεν θα μπορούν να εκδώσουν άδεια λειτουργίας με 

συνεπακόλουθο την επιβάρυνση, με επιπρόσθετα προβλήματα, της τουριστικής 

βιομηχανίας.    

 

Αποφάσισε επίσης ότι κανένα μέλος της υπηρεσίας του Δήμου δεν θα φέρει οποιαδήποτε 

ευθύνη οποιασδήποτε μορφής με την εφαρμογή της πιο πάνω απόφασης και ότι απόλυτα 

υπεύθυνο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 

 

 


