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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

27/15 

 

 

Ημερομηνία: 10 Σεπτεμβρίου 2015 

 

Ώρα έναρξης:  18:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 22:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Ανδρέας Οικονόμου       Αντιδήμαρχος  

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 11.1) 

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 3) 

κ. Γιώργος Νικολέττος       Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 3) 

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μαυρουδής Μαυρουδής    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Ανδρέας Κίττος         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Απόντες: 

 

 κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου       (για προσωπικούς  λόγους) 

 

Παρακαθήμενοι:  
 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

κ. Μιχάλης Οικονόμου    Β. Γ. Λειτουργός (για τα θέματα 1, 2, 3, 4.1) 

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα δέκα 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. Μουλαζίμη που απουσιάζει για προσωπικούς λόγους.   

 

1. Οικονομικές Καταστάσεις 2014. Αρ. Φακ.: 1.5.0, 7.2.1 

 

Ο Β. Γ. Λειτουργός Μ. Οικονόμου εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και ανέλυσε 

και επεξήγησε τις συνημμένες καταστάσεις του Δήμου για το 2014 και το Δημοτικό 

Συμβούλιο αποφάσισε την έγκρισή τους. 

 

Αποφάσισε επίσης όπως, στα πλαίσια της αίτησης για αύξηση του πιστωτικού ορίου 

του τρεχούμενου λογαριασμού του Δήμου στη ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων και την 

απαίτηση  του αναφερόμενου ιδρύματος για υποθήκευση ακινήτων του Δήμου ως 

εξασφάλιση, (η οποία θα απαιτείτο ούτως ή άλλως και χωρίς την αύξηση), να 

προτείνει το τεμ. 277, Σχ. 2-290-378 Τμήμα 10 αρ. 0/19748 στο οποίο βρίσκεται το 

Δημοτικό Στάδιο. 
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2. Διακανονισμός επιτοκίων για ποσό ύψους €1εκ. μεταξύ των λογαριασμών 

Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων και Δανείου από τη 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. Αρ. Φακ.: 2.6.0, 7.2.3 

 

Ο Β. Γ. Λειτουργός Μ. Οικονόμου εξήγησε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το 

πώς θα γίνει η πιο πάνω διευθέτηση και το κέρδος που θα προκύψει για το Δήμο και 

πρότεινε όπως το κέρδος αυτό κατατίθεται στο λογαριασμό του Ταμείου Συντάξεων 

και Φιλοδωρημάτων για κάλυψη μέρους του ελλείμματός του.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως:  

 

1) Μεταφερθεί ποσό ύψους €1εκ. από το Ταμείο Συντάξεως του Δήμου 

Παραλιμνίου σε λογαριασμό όψεως που θα τηρείται στην ΣΠΕ 

Κοκκινοχωρίων Λτδ και θα φέρει πιστωτικό όριο 0%.  

   

Ο πιο πάνω λογαριασμός όψεως θα συνδεθεί με το δάνειο με αριθμό 7406201 

και ημερομηνία 21/6/2012 το οποίο παραχωρήθηκε στο Δήμο από τη 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ. Για όσο χρονικό διάστημα το ποσό του 

λογαριασμού όψεως παραμένει κατατεθειμένο στον εν λόγω λογαριασμό, το 

εκάστοτε χρεωστικό υπόλοιπο του δανείου θα χρεώνεται με ετήσιο σταθερό 

επιτόκιο ύψους 0,70% το χρόνο. 

 

β)  Το κέρδος που θα προκύπτει από την πιο πάνω διευθέτηση να κατατίθεται στο 

λογαριασμό του Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων. 

 

γ)  Εξουσιοδοτήσει  τον  κ. Δημάρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου            

κ. Μαυρουδή Μαυρουδή και Τασούλα Τσόκκου όπως υπογράψουν στο όνομα 

και εκ μέρους και για λογαριασμό του Δήμου οποιαδήποτε έγγραφα ζητηθούν 

από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ ή /και οποιοδήποτε  Συνεργατικό 

Πιστωτικό Ίδρυμα προς υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης.  

 

3. Κανονισμοί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων. Αρ. Φακ.: 2.6.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς που εξέδωσε και 

δημοσίευσε με την ΚΔΠ412/2013 ο Δήμος Λευκωσίας και τους οποίους με επιστολή 

της η Ένωση Δήμων ζήτησε απ’ όλους τους Δήμους την υιοθέτηση και αφού έλαβε 

υπόψη τις διάφορες παρατηρήσεις και επισημάνσεις του κ. Μ. Οικονόμου ότι           

σ’ αυτούς υπάρχουν πρόνοιες που αντίκεινται στον περί Συνταξιοδοτικών 

ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου 

Τομέα Περιλαμβανομένων και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής 

Εφαρμογής) Νόμο Ν. 216(Ι)/2012 αποφάσισε όπως ζητηθεί από νομικό σύμβουλο να 

ετοιμάσει νέους κανονισμούς που να συνάδουν με την πιο πάνω νομοθεσία και να 

υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.  

 

Αποφάσισε επίσης να ζητηθεί από τον ίδιο νομικό σύμβουλο να υποβάλει στο Δήμο 

γνωμάτευση σε σχέση με το χειρισμό του θέματος του Φιλοδωρήματος σύμφωνα με 

το Νόμο 14(Ι)/2014 όπως επίσης και το καθεστώς των τεσσάρων Βοηθών 

Γραμματειακών Λειτουργών που προσλήφθηκαν χωρίς να υπάρχουν εγκεκριμένες 

κενές θέσεις.  
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4. Διάφορα  

 

4.1.  Συμφωνία του Δήμου και των Συντεχνιών. Αρ. Φακ.: 2.4.1 

 

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

ειλημμένων υποχρεώσεων που είχαν όπως είπαν.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε την 

έγκριση των συνημμένων συμφωνιών μεταξύ του Δήμου και των συντεχνιών ΣΕΚ 

και ΠΕΟ. 

 

Ο κ. Μ. Οικονόμου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

5. Καθορισμός ύψους τελών καθαριότητας. Αρ. Φακ.: 3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις 

στους δημότες αποφάσισε όπως τα τέλη καθαριότητας παραμείνουν στα ίδια περσινά 

επίπεδα.  

 

6. Πράσινα Σημεία. Αρ. Φακ.: 5.9.50 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του 

Υπουργείου Εσωτερικών αρ. φακ. 2.12.52.27.8/11 ημερομηνίας 15/7/2015 και 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία όπως κληθεί το Υπουργείο να προχωρήσει στην 

κατασκευή του πράσινου σημείου στην περιοχή Φανός αφού δεν έγιναν αποδεκτοί οι 

όροι του Δήμου όπως υποβλήθηκαν με την επιστολή ημερομηνίας 7/7/2015.  

 

Διαφώνησε ο κ. Α. Κίττος ο οποίος εισηγήθηκε όπως ζητηθεί συνάντηση με τον 

Υπουργό Εσωτερικών για διασαφήνιση του θέματος.  

 

7. Αίτηση Λέσχης Αυτοκινήτων Αμμοχώστου για επιχορήγηση 

προγραμματισμένης εκδήλωσης. Αρ. Φακ.: 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση του ποσού των €1.500 προς τη Λέσχη 

Αυτοκινήτων Αμμοχώστου από το κονδύλι Μη Προβλεπόμενα Έξοδα, για τουριστική 

προβολή του Δήμου στο Ράλλυ Κύπρος 2015.  

 

8. Διάφορα  

 

8.1.  Παράταση θητείας Συμβουλίου Νεολαίας. Αρ. Φακ.: 13.0.7/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το αίτημα του Συμβουλίου Νεολαίας για επέκταση 

της θητείας του για δύο μήνες για τους λόγους που αναφέρονται σε σχετική επιστολή 

του ημερομηνίας 24/8/2015.  

 

9. Αίτηση για άδεια τέλεσης γάμων επί πλοιαρίου. Αρ. Φακ.: 11.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στη συνεδρίαση                       

12/15 ημερομηνίας 7/5/15 και αφού έλαβε υπόψη παρόμοια αίτηση που εγκρίθηκε 

στη συνεδρίαση 20/15 ημερομηνίας 2/7/2015 θέμα 7, με το ίδιο σκεπτικό αποφάσισε 

όπως εγκρίνει την αίτηση της εταιρείας Exclusive Yacht Weddings                                  
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για τέλεση γάμων στο πλοιάριό της, όπως περιγράφεται σε σχετική επιστολή της 

ημερομηνίας 26/6/2015.  

 

10.  Παραχώρηση διευκολύνσεων για τη λειτουργία Αθλητικού Λυκείου.            

Αρ. Φακ.: 13.0.6, 13.0.2   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση διευκολύνσεων από τις 

εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου για τη λειτουργία του Αθλητικού Λυκείου 

Παραλιμνίου. 

 

11. Διάφορα 

 

11.1. Συμφωνία χρηματοδότησης ανέγερσης και διαχείρισης της   αίθουσας 

αθλοπαιδιών. Αρ. Φακ.: 4.0.16, 13.0.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ακύρωση της απόφασής του στο θέμα 2 της 

συνεδρίασης 23/15 2/7/2015 και ενέκρινε τη συνημμένη συμφωνία χρηματοδότησης 

ανέγερσης και διαχείρισης της αίθουσας αθλοπαιδιών.  

  

12. Εισηγήσεις Επιτροπής Πολιτισμού 3/9/2015. Αρ. Φακ.: 1.3.2/36 

 

Ο κ. Α. Λοΐζου αποχώρησε από τη 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 3/9/2015 που επισυνάπτονται.  

 

13. Διάφορα  

 

13.1. Συνδρομές – Συνεισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 13.0.4 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση ποσού ύψους €10.000 στην 

ΕΝΠ από τα «Απρόβλεπτα» του κονδυλίου Επαγγελματικές Συνδρομές και 

Συνεισφορές.  

 

14. Πρακτικά 3
ης

 συνάντησης της οργανωτικής Επιτροπής του Γ΄ Συνεδρίου 

με θέμα «Παραλίμνι  Ιστορία – Πολιτισμός». Αρ. Φακ.: 9.0.24 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

πιο πάνω επιτροπής όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής της 

ημερομηνίας 20/5/2015 που επισυνάπτονται. 

 

15. Διάφορα  

 

15.1. Κηδεία  Αρ. Φακ.: 1.6.5 

 

 

16. Εγκρίσεις πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση την πιο κάτω πληρωμών: 
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17. Διάφορα  

 

17.1. Αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας πρακτορείου στοιχημάτων.                          

Αρ. Φακ.: 5.9.59, 3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως παραχωρηθεί η πιο πάνω άδεια λειτουργίας 

νοουμένου ότι ο αιτητής κατεδαφίσει το περιτοίχισμα που έχει ανεγείρει μπροστά από 

το κατάστημα.   

 

Αποφάσισε επίσης όπως απαλλάξει την ιδιοκτήτρια του καταστήματος από τις 

οφειλές προς το Δήμο της προηγούμενης ενοικιάστριάς της από την οποία 

εξακολουθούν να είναι απαιτητές.  

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


