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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου 

6/17 
 

Ημερομηνία: 16 Φεβρουαρίου 2017 
 
Ώρα έναρξης: 17:30΄ 
 
Ώρα Λήξης: 19:00΄ 
 
Παρόντες:  
 
κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  
κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  
κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 3) 
 
Παρακαθήμενοι:  
 
κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  
κ. Χριστάκης Βασιλείου    Δημοτικός Μηχανικός (για μέρος του θέματος 3)  
 
Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα δώδεκα μέλη και ότι 
πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 
παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του  
κ. Α. Λοΐζου που απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδριάσεως. 
 
1. Προκήρυξη προσφορών για άδειες τοποθέτησης κινητών καντίνων σε 

παραλίες. Αρ. Φακ.: 5.9.14 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφορών για παραχώρηση άδειας  
τοποθέτησης κινητών καντίνων στις πιο κάτω παραλίες με τους ίδιους όρους του 
διαγωνισμού 12/15 με προϋπολογισμό (ελάχιστο ποσό αποδοχής προσφοράς) για κάθε 
παραλία το ποσό που αντιστοιχεί ως ακολούθως:  
 

- ΜΜΑΔ  €15.000/χρόνο  
- Σκούταροι  €  7.000/χρόνο  
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- Αγία Τριάδα €15.000/χρόνο (θα παραχωρηθεί μία άδεια για ένα χρόνο  
  επειδή προβλέπεται η κατασκευή μόνιμου περιπτέρου)  

- Cavo Maris €10.000 
- Νησσιά   €  3.000 

 
Αποφάσισε επίσης όπως ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες για τοποθέτηση των λυόμενων 
αποχωρητηρίων στις πιο πάνω παραλίες και επιπρόσθετα στις παραλίες Γλυκύ Νερό, 
Αρμυροπήγαδο, Serena, Silver Sands και Βυζακιά. 
 
2. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  
 
3. Υπόθεση για άδεια οικοδομής. Αρ. Φακ.: Β15/93 
 
Ο κ. Α. Λοΐζου προσήλθε στη συνεδρίαση.  
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για την πιο πάνω υπόθεση και συγκεκριμένα για το ιστορικό της, 
όλα τα σημειώματα και έγγραφα του φακέλου συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών 
δικαστικών αποφάσεων και αφού απάντησε σε διάφορες διευκρινιστικές ερωτήσεις για 
την υπόθεση και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, αποχώρησε από την αίθουσα 
συνεδριάσεως.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού μελέτησε διεξοδικά την πιο πάνω υπόθεση και αφού 
έλαβε υπόψη όλα όσα πιο πάνω ανέφερε ο Δημοτικός Μηχανικός αναφορικά με το 
ιστορικό της υπόθεσης, όλα τα σημειώματα και έγγραφα του φακέλου, σχετικές 
δικαστικές αποφάσεις καθώς και τις απαντήσεις του στις διάφορες διευκρινιστικές 
ερωτήσεις που είχαν υποβληθεί, αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης για έκδοση άδειας 
οικοδομής, γιατί το κτήμα των αιτητών κατά την υποβολή της αίτησης μέχρι και σήμερα, 
δεν διαθέτει ικανοποιητική προσπέλαση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 15Β(1) 
των Περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών, Κεφ. 96 ως έχει τροποποιηθεί.  
 
4. Διάφορα 

 
4.1. Ανανέωση του προγράμματος «ΜΩΣΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ» στα πλαίσια του 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2017 Κωδικός                   
Έργου: CY/2017/AMIF/SO2.NO2.1.2/9. Αρ. Φακ.: 7.9.9/7 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανανέωση του πιο πάνω προγράμματος 
σύμφωνα με τη συνημμένη έκθεση της Β. Γ. Λ. Καλομοίρας Κέλη.  
 
 
 
 
Θεόδωρος Πυρίλλης  
Δήμαρχος  


