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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου 

9/17 
 

Ημερομηνία: 8 Μαρτίου 2017 
 
Ώρα έναρξης: 12:30΄ 
 
Ώρα λήξης: 13:30΄ 
 
Παρόντες: 
 
κ. Αβραάμ Μουλαζίμης Αντιδήμαρχος 
κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 
κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Ανδρέας Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 
κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 
 
Απόντες: 
 
κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος (ως εκπρόσωπος του Δήμου στην τουριστική έκθεση του Βερολίνου) 
κ. Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Λοΐζος Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου     (για προσωπικούς λόγους 
κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου       
κ. Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 
 
Παρακαθήμενοι: 
 
κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας Αν. Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος 
κ. Χριστάκης Βασιλείου Δημοτικός Μηχανικός  
 
 
Ο κ. Αντιδήμαρχος δήλωσε ότι ο κ. Δήμαρχος απουσιάζει στο εξωτερικό 
εκπροσωπώντας το Δήμο στην τουριστική έκθεση του Βερολίνου και ότι κάλεσε την 
παρούσα συνεδρίαση έκτακτα τηλεφωνικά λόγω του επείγοντος του θέματος. Δήλωσε 
ακόμα ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα οκτώ μέλη και ότι ενημέρωσε σχετικά 
τον κ. Δήμαρχο και ότι κάλεσε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
συμπεριλαμβανομένων των κ. Γ. Καρά, Λ. Λοΐζου, Γ. Ποταμού και Τ. Βλίττη που 
απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους.  
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Αίτηση Christian Bellucci για λειτουργία τσίρκου. Αρ. Φακ.: 4.9.18 
 
Ο κ. Αντιδήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο  για την πιο πάνω αίτηση στην 
οποία αναφέρεται ότι το τσίρκο θα λειτουργήσει στις 10/3/2017 και όπως είπε, θα πρέπει 
να ληφθεί άμεση απόφαση έγκρισης ή απόρριψής της και ανέγνωσε τη συνημμένη 
επιστολή που απέστειλε ο κ. Λ. Λοΐζου.  
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι για το ίδιο θέμα έχει 
υποβληθεί αίτηση στην τεχνική υπηρεσία για άδεια οικοδομής όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 112 (2) (α) του περί Δήμων Νόμου και τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και 
Οικοδομών Νόμου και ότι κατά τον προκαταρκτικό έλεγχό της διαφάνηκε ότι υπάρχουν 
διάφορες παρατηρήσεις και ελλείψεις για τις οποίες ενημερώθηκε ο Μηχανικός τους για 
συμπλήρωση, κάτι όμως που μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει και τόνισε ότι με αυτά τα 
δεδομένα δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια οικοδομής και κατ’ επέκταση πιστοποιητικό 
εγκρίσεως αλλά ούτε και το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 112 (2) (β) του 
περί Δήμων Νόμου.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα όσα πιο πάνω έχουν αναφερθεί 
αποφάσισε όπως επιτρέψει τη λειτουργία του αναφερόμενου τσίρκου για την περίοδο 
από 10/3/2017 μέχρι 20/3/2017 νοουμένου ότι προσκομίσει πιστοποιητικά από το 
Υγειονομείο, την Πυροσβεστική και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία και αφού 
καταβάλει το ποσό των €3.000 ως φόρο θεάματος.  
 
Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας επεσήμανε ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο τις πρόνοιες 
του άρθρου 112 του περί Δήμων Νόμου και τόνισε ότι ως υπηρεσία, με αυτά τα 
δεδομένα, δεν μπορεί να συστήσει την έκδοση άδειας.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι την ευθύνη για την πιο πάνω απόφασή του φέρει 
το ίδιο αποκλειστικά και ότι κανένα μέλος της υπηρεσίας δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη 
για οποιοδήποτε λόγο για τη λειτουργία του αναφερόμενου τσίρκου.  
 
 
 
 
 
 
Αβραάμ Μουλαζίμης 
Αντιδήμαρχος   
 
 
 
 
 
 


