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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

19/18 

 

Ημερομηνία: 14 Ιουνίου 2018 

 

Ώρα έναρξης: 19:15΄ 

 

Ώρα Λήξης: 20:30΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 6.6) 

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 6.6) 

 

Απόντες:  

 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα οκτώ 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, Μ. Μουλαζίμη, Α. Λοΐζου, Σ. Κωνσταντίνου και Τ. Φλουρέντζου  που 

απουσιάζουν. 

 

1. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου                        

13/18 ημερομηνίας 10/5/2018. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε την 

έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 13/18 ημερομηνίας 10/5/2018, χωρίς 

παρατηρήσεις.  
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2. Εισηγήσεις Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού. 23/5/2018. Αρ. Φακ.: 1.3.2/35 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής 

της ημερομηνίας 23/5/2018 που επισυνάπτονται. 

 

3. Πιστοποιητικό Πληρωμής 15 για την αίθουσα αθλοπαιδιών. Αρ. Φακ.: 4.0.16 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο για να διευκολυνθεί και προωθηθεί με πιο γοργούς ρυθμούς η 

εργασία, αποφάσισε όπως το ποσό που οφείλεται στον εργολάβο της αίθουσας 

αθλοπαιδιών στο Δ΄ Δημοτικό καταβληθεί στους υπεργολάβους όπως θα αναλυθεί και 

πιστοποιηθεί από την τεχνική υπηρεσία.  

 

4. Επιστολή Συνδέσμου Ακτοπλοϊκών Αγίας Νάπας – Παραλιμνίου. Αρ. Φακ.: 7.0.8/Α 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή του πιο πάνω Συνδέσμου ημερομηνίας 

28/5/2018 και αποφάσισε όπως απορρίψει το περιεχόμενό της.  

 

Με την ευκαιρία συζήτησης του θέματος αυτού, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε 

επίσης όπως ο κενός χώρος μεταξύ των γραφείων της αποβάθρας παραχωρηθεί στον .., 

τον οποίο με δικά του έξοδα να διαμορφώσει σε γραφείο με τα ίδια υλικά και μορφή των 

υφιστάμενων και για τον πρώτο χρόνο να μην καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για την 

άδεια χρήσης του.  

 

Αποφάσισε επίσης όπως ζητηθούν πληροφορίες και στοιχεία από το Τμήμα Εμπορικής 

Ναυτιλίας για τα ακτοπλοϊκά που δραστηριοποιούνται στο Παραλίμνι, δηλαδή 

παραλαμβάνουν επιβάτες και να χρεώνονται:  

 

Άδεια Λειτουργίας    €10/θέση επιβάτη  

Τέλη Καθαριότητας   €5/θέση επιβάτη 

Τέλη Επαγγελματικής Άδειας  €5/θέση επιβάτη (εταιρείες)  

 

Οι χρεώσεις αυτές να μην επιβάλλονται στους αδειούχους χρήσης των γραφείων επειδή 

τα ποσά αυτά περιλαμβάνονται στα ποσά που έχουν πληρώσει για την άδειά τους.  

 

5. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ: 1.5.3 

 

 

6. Διάφορα  

 

6.1. Αποζημίωση δημότη. Αρ. Φακ.: 2.9.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι εργάτες του Τμήματος Υδατοπρομήθειας του 

Δήμου προέβηκαν σε αλλαγή λόγω φθοράς του πλαισίου τοποθέτησης των 

υδρομετρητών της πολυκατοικίας στην οδό 25
ης

 Μαρτίου 9 και παρέλειψαν λόγω 

αβλεψίας να κλείσουν τον υδρομετρητή  που υδροδοτούσε το διαμέρισμα με αρ. 3 τον 
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οποίο είχε κλείσει τις προηγούμενες ημέρες ο ιδιοκτήτης λόγω εργασιών ανακαίνισης 

του διαμερίσματος με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το διαμέρισμα 3 και να προκληθούν 

ζημιές τόσο στο διαμέρισμα 3 αλλά και στο διαμέρισμα 1 που βρίσκεται στον πιο κάτω 

όροφο.  

 

Επειδή το ποσό της αποζημίωσης δεν ξεπερνά το αφαιρετέο ποσό της ασφαλιστικής 

κάλυψης (αστικής ευθύνης) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή του ποσού 

των €1.500 ως αποζημίωση για τις ζημιές που έχει υποστεί όπως πιο πάνω αναφέρεται.  

 

6.2. Επαγγελματικές Συνεισφορές. Αρ. Φακ.: 7.0.29 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή του ποσού των €20.000 στην ΕΤΑΠ 

Αμμοχώστου για την τουριστική προβολή της περιοχής.  

 

6.3. Τάφοι ηρώων. Αρ. Φακ.: 9.0.7/3, 1.6.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 3.2. της συνεδρίασης 

5/18 ημερομηνίας 1/3/2018 αποφάσισε να καταβάλλεται το ποσό των €3.000 σε κάθε 

οικογένεια ήρωα για τα έξοδα κατασκευής τάφου.  

 

6.4. Αντικατάσταση εξωλέμβιων κινητήρων ναυαγοσωστικού σκάφους.  

Αρ. Φακ.: 8.0.10, 5.7.1 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση αντικατάστασης των δύο εξωλέμβιων 

κινητήρων του ναυαγοσωστικού σκάφους που παρουσιάζουν προβλήματα λόγω 

παλαιότητας και προς το σκοπό αυτό ενέκρινε επίσης δαπάνη περί τα €26.000 + ΦΠΑ 

από τα οποία €13.000 θα επιχορηγηθούν από τον ΚΟΤ.  

 

6.5. Ναυαγοσωστική υπηρεσία. Αρ. Φακ.: 7.0.3 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι το Υπουργείο Εσωτερικών 

προωθεί Εθνικό Σχέδιο Ναυαγοσωστικής στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το 

Παραλίμνι και η Αγία Νάπα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως σταλεί επιστολή στην Επαρχιακή Διοίκηση με 

την οποία να ενημερώνεται ότι ο Δήμος θα τερματίσει την παροχή ναυαγοσωστικής 

προστασίας από 1/1/2019 και να αναλάβει η ίδια την  αναφερόμενη υπηρεσία και προς το 

σκοπό αυτό να φροντίσει ώστε να ληφθεί σχετική πρόνοια στον κρατικό προϋπολογισμό 

του 2019.   

 

6.6. Αλλαγή υδρομετρητή. Αρ. Φακ.: 4.7.0/3 

 

Ο κ. Μ. Τσιολάκης αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως ως επηρεαζόμενος από 

το αναφερόμενο θέμα.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση αντικατάστασης του υδρομετρητή ½" 

σε 1" του υποστατικού της εταιρείας M.C.T. Enterprises Ltd στο τεμάχιο 174                       

Σχ. 2-296-376 τμήμα 16 αφού έχει μετατραπεί από καταστήματα και εστιατόριο σε 

ξενοδοχειακό συγκρότημα. Οποιαδήποτε δικαιώματα αν προκύπτουν να υπολογισθούν 

και απαιτηθούν κατά την έκδοση της άδειας οικοδομής.  

.   

  

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


