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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

30/15 

 

 

Ημερομηνία: 8 Οκτωβρίου 2015 

 

Ώρα έναρξης:  18:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 22:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Ανδρέας Οικονόμου       Αντιδήμαρχος (μέχρι το θέμα 20.1) 

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 20.1) 

κ. Ανδρέας Κίττος         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 20.1) 

κ. Γιώργος Νικολέττος       Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 3.1) 

κ. Μαυρουδής Μαυρουδής    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 7) 

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2 μέχρι το θέμα 11)    

 

Παρακαθήμενος:  
 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

 

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 απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης για 

προσωπικούς λόγους.   

 

1. Διάφορα.  

 

1.1. Διακοπή Συνεργασίας με Green Dot. Αρ. Φακ.: 5.9.61 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η Green Dot άρχισε την 

απόσυρση των κάδων ανακύκλωσης και ανέφερε το ιστορικό της διαφοράς και των 

συναντήσεων που είχε κατά καιρούς με το Διευθυντή και τον Πρόεδρο της εταιρείας 

καθώς και των πολλών τηλεφωνικών συνομιλιών τους.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε 

όπως ζητηθεί νομική συμβουλή για τη νομιμότητα της ενέργειας της Green Dot και 

επίσης για τις δυνατότητες και τα μέτρα που μπορεί να λάβει ο Δήμος.  
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Αποφάσισε επίσης να προωθηθεί άμεσα η διαδικασία προσφορών για προμήθεια 

κατεπειγόντως κάδων ανακύκλωσης με σκοπό η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών 

να γίνεται από το Δήμο.   

 

 

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

29/15 ημερομηνίας 24/9/2015. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

Ο κ. Γ. Ποταμός είπε ότι δεν έχει καταγραφεί η διαφωνία του στο θέμα 2 και η 

πρότασή του για άμεση προκήρυξη προσφορών.  

 

Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι θα πρέπει να διορθωθεί το θέμα 4.2 και να αναφέρεται ότι η 

προμήθεια θα γίνει σε δύο δόσεις και να καταγράφεται στους όρους της προσφοράς 

και γι’ αυτό να διαγραφεί η αναφορά στην επάρκεια του κονδυλίου.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

29/15 ημερομηνίας 24/9/2015 με τις πιο πάνω παρατηρήσεις.  

 

 

3. Διάφορα. 

 

3.1. Διόρθωση πρακτικών συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.                      

Αρ. Φακ.: 1.7.14 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διόρθωση του ονόματος του αιτητή, που 

αναφέρεται στο θέμα 17.1 της συνεδρίασης 27/15 ημερομηνίας 10/9/2015.  

 

Ο κ. Γ. Νικολέττος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

4. Επιστολή Δημοτικού Συμβούλου κ. Α. Λοΐζου με θέμα τα προβλήματα 

λειτουργίας της Επιτροπής Τουρισμού και Παραλιών. Αρ. Φακ.: 1.2.1, 

1.3.2/17 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το περιεχόμενο της πιο πάνω επιστολής του                      

κ. Α. Λοΐζου ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015 και οι κ. Μ. Μαυρουδή και                                  

Τ. Τσόκκου είπαν ότι παραιτούνται από μέλη της αναφερόμενης Επιτροπής και ότι θα 

την υποβάλουν και γραπτώς.  

 

5. Επιστολή Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με την προσφορά για παροχή 

διευκολύνσεων στα όρια του Δήμου. Αρ. Φακ.: 15.0.7/15 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε την επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 

ημερομηνίας 7/4/2015 αρ. φακ.: 27.01.004.006.004 σχετική με το πιο πάνω θέμα και 

αποφάσισε να απαντηθεί ότι ο Δήμος εφάρμοσε το νόμο και δεν μπορεί να 

κατηγορείται γι’ αυτό και ότι θα μπορούσε η Ελεγκτική Υπηρεσία να υποδείξει στη 

Βουλή να τροποποιήσει (διορθώσει) το νόμο αντί να υποδεικνύει στο Δήμο να τον 
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παραβεί. Επιπρόσθετα να τονισθεί ότι ο Δήμος ανέμενε μέχρι την υστάτη να 

ξεκαθαρίσει το θέμα με κίνδυνο να μην παρέχονται διευκολύνσεις στις παραλίες. 

 

6. Επιστολή Ελεγκτική Υπηρεσίας ημερομηνίας 26/2/2015 σε σχέση με 

καταγγελίες εναντίον του Δήμου και του ΣΑΠ. Αρ. Φακ.: 1.8.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα των ανώνυμων καταγγελιών που 

αναφέρονται στην πιο πάνω επιστολή της Ελεγκτική Υπηρεσίας οι οποίες 

επιφορτώνουν το Δήμο με άσκοπη ταλαιπωρία και αποφάσισε ότι δεν θα απαντά σε 

τέτοιες ανώνυμες καταγγελίες από οπουδήποτε και αν προέρχονται αυτές. Το 

περιεχόμενό τους δεν αγνοείται και γίνονται οι έλεγχοι που ενδείκνυνται. Ο Δήμος 

παραμένει στη διάθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας όπως και του Υπουργείου 

Εσωτερικών για παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών ή στοιχείων που τυχόν 

απαιτούνται για εξέταση οποιουδήποτε θέματος, σε λειτουργούς που επισκέπτονται το 

Δήμο για σκοπούς ελέγχου.  

 

7. Πρόταση για πώληση κτήματός στο Δήμο. Αρ. Φακ.: 1.6.4 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε την πρόταση για πώληση κτήματός στο Δήμο όπως 

αναφέρεται σε σχετική επιστολή ημερομηνίας 23/7/2015 (παραλαβή 8/9/2015) και 

αποφάσισε ότι δεν μπορεί να εξεταστεί προς το παρόν επειδή δεν έχει ετοιμασθεί 

ακόμα ο προϋπολογισμός. 

 

Ο κ. Α. Κίττος εισηγήθηκε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι έτοιμο για 

εκμετάλλευση κάθε ευκαιρίας απόκτησης οποιουδήποτε  τεμαχίου στον πυρήνα του 

Δήμου, ακολουθώντας βέβαια πάντα τις νενομισμένες διαδικασίες, για κατασκευή 

χώρων στάθμευσης ή άλλων κοινωφελών έργων.   

 

8. Αίτηση άδειας χρήσης παραλίας για γαμήλια δεξίωση. Αρ. Φακ.: 7.0.28 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε την αίτηση ημερομηνίας 3/8/2015 για να 

παραχωρηθεί άδεια χρήσης της παραλίας παρά το ξωκλήσι του Αγίου Νικολάου για 

γαμήλια δεξίωση και αποφάσισε ότι δεν μπορεί να εγκριθεί επειδή η ημερομηνία για 

την οποία ενδιαφέρεται θα είναι περίοδος του κατακλυσμού και η παραλία θα είναι 

γεμάτη από λουόμενους. 

 

Αντί αυτής να προταθούν άλλες παραλίες όπως η Αγία Τριάδα, Γλυκύ                         

Νερό Α + Β, Αρμυροπήγανο. 

 

 

9. Φόρος θεάματος συναυλίας με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Αρ. Φακ.: 3.3.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην απαιτηθεί φόρος θεάματος.  

 

 

10. Αίτημα του αναδόχου των προσφορών παροχής υπηρεσιών στις παραλίες 

Γλυκύ Νερό Α + Β. Αρ. Φακ.: 15.0.13/15, 15.0.14/15 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε τις επιστολές του αναδόχου των πιο πάνω 

προσφορών ημερομηνίας 31/8/2015 και αποφάσισε να απαντηθούν ότι τα δεδομένα 

ισχύουν όπως αναφέρονται στα έγγραφα των προσφορών τα οποία και ήταν γνωστά.  

 

11. Αίτηση Louis Althea Beach για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής 

πρόσθετης επιβάρυνσης επί των διανυκτερεύσεων του Αυγούστου 2015.                 

Αρ. Φακ.: 3.9.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε την πιο πάνω αίτηση ημερομηνίας 30/9/2015 με την 

οποία η υπεύθυνη του λογιστηρίου αναφέρει ότι παρόλο ότι προσήλθε έγκαιρα να 

πληρώσει τα τέλη διανυκτερεύσεων διαπιστώθηκε ότι η ημερομηνία της επιταγής από 

αβλεψία ήταν λανθασμένη και επιπρόσθετα, το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι 

προσήλθε στις 2/10/15 για πληρωμή όμως το έντυπο της επιταγής αναφερόταν σε 

λίρες και η τράπεζα δεν την αποδέχτηκε. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι το αναφερόμενο ξενοδοχείο είναι 

πάντα τυπικό στις υποχρεώσεις του και η καθυστέρηση προήλθε καθαρά από δύο 

απανωτά ανθρώπινα λάθη, αποφάσισε όπως μη επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση στα 

τέλη διανυκτερεύσεων του πιο πάνω ξενοδοχείου για τον Αύγουστο 2015. 

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε. 

 

12. Αιτήσεις για διαγραφή εξώδικων προστίμων. Αρ. Φακ.: 7.0.30 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε τις πιο κάτω αιτήσεις για διαγραφή των εξώδικων 

προστίμων που επιβλήθηκαν για τροχαίες παραβάσεις και αποφάσισε την έγκρισή 

τους για τους λόγους που αναφέρονται:  

 

-  αρ. εξωδίκου 2720 επειδή όπως αναφέρεται και στην έκθεση της τροχονόμου 

το σήμα αναπήρων ήταν ξεθωριασμένο και ο χώρος δεν ήταν βαμμένος με 

γαλάζιο χρώμα. 

 

-  αρ. εξωδίκου 2709 επειδή όπως αναφέρεται και στην ιατρική βεβαίωση είχε 

ιατρικό πρόβλημα και αναγκάστηκε να ζητήσει ιατρική φροντίδα εσπευσμένα. 

 

13. Αιτήσεις παροχής νερού. Αρ. Φακ.: 4.7.5, 4.7.17 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τις πιο κάτω αιτήσεις για παροχή νερού: 

 

-  τεμ. 778 Σχ. 2-290-376 τμήμα 12. Γεωργική αποθήκη. 

 

-  τεμ. 849 Σχ. 2-290-376 τμήμα 12. Γεωργική αποθήκη. 

 

-  τεμ. 425 Σχ. 1-2895-3790 τμήμα 22. Κατάστημα. 

 

14. Καταφύγιο αδέσποτων σκύλων. Αρ. Φακ.: 5.9.47 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με 

την Επίτροπο Περιβάλλοντος για επίλυση του προβλήματος επαρχιακά. 
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15. Αίτηση για εκμίσθωση κρατικής γης με σκοπό τη δημιουργία διαύλου 

μικρών αεροσκαφών. Αρ. Φακ.: 10.0.0. 7.0.9 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε την επιστολή του Δήμου Αγίας Νάπας ημερομηνίας 

10/7/2015 καθώς και την επισυναπτόμενη σ’ αυτή αλληλογραφία που είχε με το 

Τμήμα Δασών και αποφάσισε ότι οι λόγοι απόρριψης του αιτήματος που παραθέτει ο 

αναφερόμενος Δήμος είναι βάσιμοι, σωστοί και δικαιολογημένοι και γι’ αυτό ούτε ο 

Δήμος Παραλιμνίου συμφωνεί να εγκριθεί η πιο πάνω αίτηση.  

 

16. Εγκρίσεις πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

17. Αίτηση εταιρείας Phil Andreou για παραλαβή των στεγάστρων στάσεων 

λεωφορείων και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων.              

Αρ. Φακ.: 4.4.0/6 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση 

αν η αναφερόμενη εταιρεία υποβάλει γραπτό αίτημα.  

 

18. Διάφορα. 

 

18.1. Δικαστικά μέτρα εναντίον ξενοδοχειακής μονάδας. Αρ. Φακ.: 3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη λήψη  δικαστικών μέτρων εναντίον της 

εταιρείας M.C.T. Enterprises Ltd επειδή παρά την απόρριψη σχετικής ένστασής της 

αρνείται να ξοφλήσει τα τέλη σκυβάλων για το 2014 ύψους €7.561,00 συν πρόστιμο 

που έχει επιβληθεί.  

 

19.  Ταμείο Προνοίας απολυθέντος εργάτη. Αρ. Φακ.:2.1.10, 2.7.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στην συνεδρίαση 20/15 

ημερομηνίας 2/7/2015 επανεξέτασε την επιστολή του δικηγόρου του κ. Γ. Πιττάτζιη 

ημερομηνίας 2/3/2015 και αποφάσισε όπως το θέμα επανέλθει τον προσεχή 

Δεκέμβριο. 

 

20. Διάφορα. 

 

20.1. Οχετός όμβριων υδάτων στο Δημοτικό Στάδιο. Αρ. Φακ.: 8.17.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της συνημμένης προσφοράς της 

εταιρείας S. Hadjichristofi για επέκταση του οχετού όμβριων υδάτων στο Δημοτικό 

Στάδιο. 

 

Οι κ. Α. Κίττος, Α. Οικονόμου και Γ. Ποταμός αποχώρησαν από τη συνεργασία λόγω 

άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων που είχαν, όπως είπαν.  

 

20.2. Πρόσληψη έκτακτων εργατών. Αρ. Φακ.: 2.2.0 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη για δύο μήνες δέκα έκτακτων 

εργατών με αμοιβή €4/ώρα για καθαριότητα των σπηλαίων.  

 

20.3. Φιλανθρωπικές Εισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας ύψους 

€1.000 για κάλυψη μέρους των εξόδων μετάβασης στο εξωτερικό για εγχείρηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


