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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου 

30/18 
 
Ημερομηνία: 16 Οκτωβρίου 2018 
 
Ώρα έναρξης: 18:30΄ 
 
Ώρα Λήξης: 19:15΄ 
 
Παρόντες:  
 
κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  
κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 
κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
 
Απόντες:  
 
κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  
κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
 
Παρακαθήμενος:  
 
κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  
 
Ο κ. Αντιδήμαρχος δήλωσε ότι κάλεσε ο ίδιος την σημερινή συνεδρίαση της οποίας και 
θα προεδρεύσει ενόψει της απουσίας του κ. Δήμαρχος στο εξωτερικό τον οποίο 
ενημέρωσε τηλεφωνικά και συμφώνησε. Δήλωσε επίσης ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι 
παρόντα εννέα μέλη και ότι πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα 
συνεδρίαση έχουν παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
συμπεριλαμβανομένων των κ. Α Λοΐζου, Γ. Καρά και Κ. Ιωακείμ που απουσιάζουν.  
 
1. Επιστολή Επάρχου σε σχέση με τις καντίνες στις παραλίες. Αρ. Φακ.: 8.7.0/19, 7.0.6 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την επιστολή του Επάρχου Αμμοχώστου  
αρ. φακ.: 6.19.012.02.15 ημερομηνίας 19/9/2018 και με βάση την σχετική απόφαση που 
λήφθηκε στη συνεδρίαση 29/18 ημερομηνίας 11/10/2018, κάλεσε τον κ. Δήμαρχο να 
αναθέσει άμεσα σε δικηγόρο τη λήψη δικαστικών μέτρων. 
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2. Όροι αδειών τοποθέτησης κινητών καντίνων στις παραλίες.  

Αρ. φακ.: 15.0.12/17, 15.0.13/17, 15.0.15/17, 8.7.0/9 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τη συμφωνία – ειδικούς όρους σύμβασης 
που έχουν υπογράψει με το Δήμο για την τοποθέτηση κινητής καντίνας στην παραλία 
ΜΜΑΔ, για την τοποθέτηση κινητής καντίνας στην παραλία Σκουταρόσπηλιοι, για την 
τοποθέτηση κινητής καντίνας στην παραλία Cavo Maris, καθώς και το Παράρτημα Ι: 
‘Οροί Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνονταν στα έγγραφα της 
προσφοράς και επειδή λόγω καταγγελιών αλλά και ιδίας αντίληψης των μελών μετά από 
επιτόπου επίσκεψη, όπου διαπιστώθηκε ότι παραβιάζουν τους αναφερόμενους πιο πάνω 
όρους, αποφάσισε όπως τους σταλεί επιστολή με την οποία να τους καλεί εντός πέντε 
ημερών να συμμορφωθούν και εφαρμόσουν πιστά και στην ολότητά τους όλους τους 
όρους που περιλαμβάνονται στο πιο πάνω παράρτημα και τη συμφωνία που έχουν 
υπογράψει και να τους δίδεται προειδοποίηση ότι σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν 
εντός του τεθέντος χρονοδιαγράμματος, ο Δήμος θα αναγκασθεί να λάβει δραστικά 
μέτρα για άρση κάθε παρανομίας μη αποκλειόμενης και της απομάκρυνσης, των 
υποστατικών που έχουν τοποθετήσει.  
 
3. Διάφορα  
 
3.1. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με διαφωνία του κ. Γ. Ποταμού αποφάσισε την έγκριση των πιο 
κάτω πληρωμών:  

 
 

 
  
 
 
Αβραάμ Μουλαζίμης  
Αντιδήμαρχος – Δημαρχεύων  


