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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

15/18 

 

Ημερομηνία: 24 Μαΐου 2018 

 

Ώρα έναρξης: 19:00΄ 

 

Ώρα Λήξης: 21:30΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος (εκτός του θέματος 4.1.3) 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (από το θέμα 1.6) 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 6.10)  

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 6.1) 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 5) 

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός των θεμάτων 4.1.4 – 4.1.6) 

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 1.4) 

κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 1.4) 

 

Απόντες:  

 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενοι:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

κ. Χριστάκης Βασιλείου    Δημοτικός Μηχανικός (για μέρος των θεμάτων 4.1 μέχρι 4.1.6) 

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα επτά μέλη και ότι 

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των  

κ. Γ. Ποταμού, Τ. Βλίττη και Μ. Μουλαζίμη που απουσιάζουν καθώς και των                

κ. Α. Μουλαζίμη, Γ. Καρά και Λ. Λοΐζου που απουσίαζαν κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης.  
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1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

1.1. Πρακτικά συνεδρίασης 7/18 ημερομηνίας 20/3/2018. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

7/18 ημερομηνίας 20/3/2018 χωρίς παρατηρήσεις. 

 

1.2. Πρακτικά συνεδρίασης 8/18 ημερομηνίας 26/3/2018. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

8/18 ημερομηνίας 26/3/2018 χωρίς παρατηρήσεις. 

 

1.3. Πρακτικά συνεδρίασης 9/18 ημερομηνίας 5/4/2018. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

9/18 ημερομηνίας 5/4/2018 χωρίς παρατηρήσεις. 

 

1.4. Πρακτικά συνεδρίασης 10/18 ημερομηνίας 19/4/2018. 

 

Οι κ. Γ. Καράς και Λ. Λοΐζου προσήλθαν στη συνεδρίαση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

10/18 ημερομηνίας 19/4/2018 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

1.5. Πρακτικά συνεδρίασης 12/18 ημερομηνίας 3/5/2018. 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

12/18 ημερομηνίας 3/5/2018 χωρίς παρατηρήσεις. 

 

1.6. Πρακτικά συνεδρίασης 14/18 ημερομηνίας 14/5/2018. Αρ. Φακ.: 9.0.0, 7.0.8/Α 

 

Ο Α. Μουλαζίμης προσήλθε στην συνεδρίαση.  

 

Ο κ. Λ. Λοΐζου δήλωσε ότι είχε διαφωνήσει με την απόφαση στο θέμα 2.2. και ο λόγος, 

όπως είπε, ήταν λόγω των περσινών προβλημάτων που είχαν προκληθεί κατά τις 

αντίστοιχες εκδηλώσεις και ζήτησε όπως καταγραφεί.  

 

Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι θα πρέπει να καταγραφεί ως θέμα 2.4, που εκ παραδρομής δεν 

έχει καταγραφεί, ότι ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι ιδιοκτήτες ακτοπλοϊκών 

σκαφών έστειλαν επιστολή με την οποία ζητούν να μειωθεί η χρέωση για τη χρήση των 

γραφείων και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι δεν γίνεται δεκτό τέτοιο αίτημα και 

ότι παραμένει το ύψος της χρέωσης όπως έχει στο θέμα 1 της συνεδρίασης 12/18 

ημερομηνίας 3/5/2018.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

14/18 ημερομηνίας 14/5/2018 με τις πιο πάνω παρατηρήσεις. 
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2. Εισηγήσεις Επιτροπής Οικονομικών. 28/3/2018. Αρ. Φακ.: 1.3.2/30 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Οικονομικών όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής της 

ημερομηνίας 28/3/2018 που επισυνάπτονται.  

 

3. Ορισμός Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με τον περί Οδών και 

Οικονομικών Νόμο. Αρ. Φακ.: 1.3.10 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το πιο πάνω θέμα, αντηλλάγησαν απόψεις μεταξύ των 

μελών και επειδή δεν υπήρχε πλήρης απαρτία αποφασίστηκε να τεθεί στην επόμενη 

συνεδρίαση.  

 

4. Διάφορα  

 

4.1. Υποθέσεις Τεχνικής Υπηρεσίας.  

 

4.1.1. Αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας(ΑΜΧ/043/2018). Αρ.Φακ.:1.7.6/3 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο της πιο πάνω αίτησης, αποχώρησε από την 

αίθουσα.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως:                  

 

(α) Συστηθεί η έκδοση της αιτούμενης Πολεοδομικής Άδειας διαχωρισμού.  

 

(β) Ο χώρος για κοινοτικό εξοπλισμό να χρησιμοποιηθεί ως χώρος πρασίνου και να 

ενσωματωθεί σε αυτόν.  

 

4.1.2. Προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο εστιατόριο και κατασκευές εντός της 

ζώνης προστασίας της παραλίας, χωρίς να εξασφαλισθεί άδεια οικοδομής. 

Τεμάχιο 348, Αρ.Φακ.:2-295-378, Τμήμα 15. Αρ.Φακ.:Β87/1993 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για τα Κ383-403 του πιο πάνω φακέλου, αποχώρησε από την 

αίθουσα.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε όπως ληφθούν δικαστικά μέτρα εναντίον των 

παρανομούντων. 

 

4.1.3. Υπόθεση. Αρ.Φακ.:Β142/2008, 1.8.4/88, 1.8.4/123 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για την πιο πάνω υπόθεση, αποχώρησε από την αίθουσα.   
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε όπως επαναφερθεί σε επόμενη συνεδρία για τυχόν 

εξελίξεις και να παρουσιασθούν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.  

 

4.1.4. Αίτηση για μετατόπιση του δημόσιου αργακιού που διασχίζει το τεμάχιο 234 

του Αρ.Σχ.2-294-378, Τμήμα 15 (ΑΔΧ94/2006). Αρ.Φακ.:10.0.0/244 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο πάνω φακέλου, αποχώρησε από την 

αίθουσα.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε όπως γίνει ενέργεια προς το Κτηματολόγιο 

σύμφωνα με το σημ.20. 

 

4.1.5. Αίτηση για άδεια διαχωρισμού. Αρ.Φακ.:Δ4/2017 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο πάνω φακέλου, αποχώρησε από την 

αίθουσα.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση άδειας διαχωρισμού.  

 

4.1.6. Αίτηση για άδεια οικοδομής. Αρ.Φακ.:Β132/2016 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο πάνω φακέλου, αποχώρησε από την 

αίθουσα.   

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση άδειας οικοδομής.  

 

5. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

Ο κ. Σ. Κωνσταντίνου αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε όπως είπε. 

 

6. Διάφορα. 

 

6.1. Ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας των κοινοτικών νηπιαγωγείων από τις 

Σχολικές Εφορείες. Αρ. Φακ.: 4.0.7 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού 

(Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης) αρ. φακ.: 7.10.29/8 ημερομηνίας 11/5/2018 που 

αφορά στο πιο πάνω θέμα και αποφάσισε να απαντηθεί ότι ο Δήμος Παραλιμνίου είναι 

έτοιμος να συζητήσει το θέμα.  
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Ο κ. Α. Λοΐζου αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε, όπως είπε. 

 

6.2. Εισφορές – Συνεισφορές. Αρ. Φακ.: 13.0.4 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πληρωμή στην ΕΝΠ το ποσό των €16.000 από 

τα Απρόβλεπτα του κονδυλίου «Εισφορές σε άλλους Οργανισμούς». 

 

6.3. Συμφωνία Δανείου από την Τράπεζα Κύπρου ημερομηνίας 24/1/2007.                    

Αρ. Φακ.: 7.2.4, 7.4.0 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάγκη τροποποίησης της 

Συμφωνίας Δανείου αρ. 018313004577 ημ. 24/01/2007 μεταξύ του Δήμου Παραλιμνίου 

και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η «Τράπεζα») ως περιγράφεται στην 

τροποποιητική συμφωνία που επισυνάπτεται.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και δια του παρόντος αποδέχεται την πιο πάνω 

τροποποίηση εξουσιοδοτεί δε και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος, 

Θεόδωρος Πυρίλλης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα Τασούλα Τσόκκου και κ. Κυριάκος 

Ιωακείμ όπως προσέλθουν στα γραφεία της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, 

και υπογράψουν για το Δήμο Παραλιμνίου την τροποποιητική συμφωνία καθώς και κάθε 

αναγκαίο έγγραφο ή έγγραφα σε σχέση με τα πιο πάνω.  

 

6.4. Καλύβες και άλλα παραπήγματα παραλιακής περιοχής Κάππαρη. Αρ. Φακ.: 7.0.2 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι καλύβες και τα άλλα παραπήγματα που 

υπάρχουν στην παραλιακή περιοχή από την παραλία Αρμυροπήγαδο μέχρι το φυλάκιο 

των Ηνωμένων Εθνών απομακρυνθούν και να μην επιτραπεί ξανά η τοποθέτηση τέτοιων 

κατασκευασμάτων.  

 

6.5. Σύνδεση με το δίκτυο υδατοπρομήθειας. Αρ. Φακ.: 4.7.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύνδεση με την υδατοπρομήθεια της γεωργικής 

αποθήκης στο τεμ. 171 Σχ. 2-292-375 Τμήμα 19.  

 

Μελέτησε επίσης την αίτησή ημερομηνίας 2/5/2018 και αποφάσισε να μην εγκρίνει το 

αίτημά λόγω του όρου 501 της πολεοδομικής άδειας ΑΜΧ65/2017. 

 

6.6. Ασφάλειες οχημάτων. Αρ. Φακ.: 1.6.2/2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση για ακόμα ένα μήνα των συμβάσεων 

ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου με την Υδρόγειο Ασφαλιστική για να δοθεί η 

δυνατότητα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κατακύρωσης της προκηρυχθείσας 

προσφοράς και υπογραφής νέας σύμβασης. 
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6.7. Αίτηση για κήρυξη οικοδομής ως διατηρητέας (τεμ. 336 Σχ. 1-2895-3790 

Τμήμα 23) Αρ. Φακ.: 7.7.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστήσει την πιο πάνω αίτηση νοούμενου ότι 

θα τεθεί όρος συνέχισης του οδικού δικτύου μέσω του τεμ. 336 της αναφερόμενης 

αίτησης και το οποίο να καταλήγει στον εγγεγραμμένο δρόμο βορειότερα και μπροστά 

από το τεμ. 337. 

 

6.8. Οδικός Φωτισμός. Φακ.: 4.5.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ορισθεί σύμβουλος για μελέτη βελτίωσης του 

οδικού φωτισμού. 

 

6.9. Αίτηση για παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων.  Αρ. Φακ.: 7.0.5, 7.0.11 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  εξέτασε την πιο πάνω αίτηση και αποφάσισε να μη γίνει 

αποδεκτή επειδή για την παροχή υπηρεσιών είναι πάγια πολιτική του Δήμου να μην 

παραχωρεί τέτοιες άδειες σε ιδιώτες και για την παροχή διευκολύνσεων δεν υπάρχει 

τέτοια πρόνοια στο σχέδιο χρήσης,  της υπό αναφορά παραλίας (τεμ. 271 Σχ. 2-295-378 

Τμήμα 15).  

 

6.10. Διαγραφή επιβάρυνσης λογαριασμών υδατοπρομήθειας. Αρ. Φακ.: 4.7.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή της επιβάρυνσης που επιβλήθηκε 

στους λογαριασμούς υδατοπρομήθειας λόγω της μη έγκαιρης απάντησης στις ενστάσεις 

όπως φαίνονται στον συνημμένο κατάλογο. 

 

Ο κ. Μ. Τσιολάκης αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

6.11. Κάλαθοι αχρήστων. Αρ. Φακ.: 8.2.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφοράς για προμήθεια 200 

επιστήλιων καλάθων αχρήστων γαλβανιζέ  1mm διαστάσεων γύρω στα 55εκ. Χ 32εκ. με 

ενσωματωμένο σταχτοδοχείο καθώς και 200 επιδαπέδιους κάδους ανακύκλωσης από 

ξύλο ιρόκο διαστάσεων γύρω στα 52εκ. Χ 75,5εκ. με τρεις υποδοχές (χαρτί, πλαστικό, 

γυαλί) με συνολικό προϋπολογισμό €80.000.   

 

6.12. Αίτηση. Αρ. Φακ.: 7.0.28 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το αίτημα της πιο πάνω εταιρείας για διοργάνωση 

εκδήλωσης στην παραλία Αγίας Τριάδας αφού καταβάλει το ποσό των €5.000 + ΦΠΑ 

και επιπρόσθετα το ποσό των €2.000 + ΦΠΑ ως εγγύηση για την καθαριότητα του χώρου 

ή αποκατάσταση τυχών ζημιών, το οποίο να επιστραφεί αν δεν συντρέχει λόγος.  
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Οι κ. Τ. Τσόκκου και Α. Μουλαζίμης διαφώνησαν με το ποσό και πρότειναν όπως η 

εταιρεία καταβάλει €10.000. 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης 

Δήμαρχος   

 

 

 


