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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

31/18 

 

Ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2018 

 

Ώρα έναρξης: 18:15΄ 

 

Ώρα Λήξης: 21:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (από το θέμα 2) 

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  (μέχρι το θέμα 6) 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 5) 

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 11.16) 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2) 

 

Απόντες:  

 

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (στο εξωτερικό) 

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    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 συμπεριλαμβανομένων των 

κ. Α. Μουλαζίμη και Κ. Ιωακείμ που απουσίαζαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης και 

ότι έχει ενημερώσει σχετικά τον κ. Γ. Καρά που απουσιάζει στο εξωτερικό.  

 

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

 

1.1. Πρακτικά Συνεδρίασης 29/18 ημερομηνίας 11/10/2018.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

29/18 ημερομηνίας 11/10/2018 χωρίς παρατηρήσεις.  
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1.2. Πρακτικά Συνεδρίασης 30/18 ημερομηνίας 16/10/2018.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

30/18 ημερομηνίας 16/10/2018 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

2. Εισηγήσεις Διαχειριστικής Επιτροπής. 11/10/2018 και 30/10/18. Αρ. Φακ.: 1.3.2/16 

 

Οι κ. Α. Μουλαζίμη και Κ. Ιωακείμ προσήλθαν στη συνεδρίαση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το 

2019 και ΜΔΠ 2019-2021 όπως περιγράφεται στο συνημμένο σχέδιο.  

 

3. Απαλλοτριώσεις. 

 

3.1. Απαλλοτρίωση ιδιωτικών τεμαχίων για διεύρυνση υφιστάμενου δημόσιου 

δρόμου που οδηγεί προς το πεδίο Βολής «Φανού». Γνωστοποίηση 

Απαλλοτρίωσης ΔΠ 449/10. Διάταγμα Απαλλοτρίωσης ΔΠ 490/11. Αρ. Φακ.: 

4.1.79 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2018 της 

ιδιοκτήτριας του ½ μεριδίου του τεμαχίου 788, του Σχ. 2-293-376 τμήμα 13 το οποίο 

επηρεάζεται από την πιο πάνω απαλλοτρίωση και αφού διαπίστωσε ότι η έκταση του 

κτήματος που θα παραμείνει επ’ ονόματί της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

απαλλοτρίωσης θα είναι 108 τ.μ. και συνεπώς μη αξιοποιήσιμη, αποφάσισε όπως 

μελετήσει  το ενδεχόμενο ο Δήμος να αποκτήσει ολόκληρο το κτήμα της.  

 

Περεταίρω το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αναθέσει στον εκτιμητή κ. Φώτη 

Ιωάννου να ετοιμάσει έκθεση για την εκτίμηση της αξίας ολόκληρου του κτήματος και 

το θέμα να επανέλθει στο Συμβούλιο για λήψη τελικής απόφασης, όταν ο Δήμος θα έχει 

στη διάθεση του την σχετική έκθεση εκτίμησης.  

 

3.2. Απαλλοτρίωση ιδιωτικού τεμαχίου με αρ. 54 του Σχ. 1-2890-3790 τμήμα 22. 

Αρ. Φακ.: 4.1.138 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

αποφάσισε όπως απαλλοτριώσει και επιτάξει το ιδιωτικό τεμάχιο με αρ. 54 του                  

Σχ. 1-2890-3790 τμήμα 22 για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος δηλαδή για τη 

δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης και δημοτικών υποστατικών. 

 

3.3. Απαλλοτρίωση ιδιωτικού τεμαχίου με αρ. 81 του Σχ. 1-2890-3790 τμήμα 22. 

Αρ. Φακ.: 4.1.139  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια του Προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

αποφάσισε όπως απαλλοτριώσει και επιτάξει το ιδιωτικό τεμάχιο με αρ. 81 του                       

Σχ. 1-2890-3790, τμήμα 22 στο οποία υπάρχει παλαιά κατοικία για σκοπούς δημόσιου 
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συμφέροντος δηλαδή για δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης και δημοτικών 

υποστατικών.  

 

3.4. Απαλλοτρίωση ιδιωτικού τεμαχίου με αρ. τεμαχίου 13 του Σχ. 1-2895-3790 

τμήμα 23. Αρ. Φακ. 4.1.140  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια προώθησης νέων έργων για την αναβάθμιση και 

ανάπτυξη της αστικής περιοχής του Δήμου αποφάσισε την απαλλοτρίωση και επίταξη 

του ιδιωτικού τεμαχίου με αρ. 13 του σχ. 1-2895-3790 τμήμα 23 για σκοπούς δημοσίου 

συμφέροντος δηλαδή για τη δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης, την ανέγερση 

Δημοτικών κτηρίων, διάνοιξη και εγγραφή δημόσιου δρόμου.  

 

3.5. Απαλλοτρίωση ιδιωτικών τεμαχίων με αρ. 89, 90 του Σχ. 1-2895-3785,          

τμήμα 23. Αρ. φακ.: 4.1.141 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια προώθησης νέων έργων για την αναβάθμιση και 

ανάπτυξη της αστικής περιοχής του Δήμου αποφάσισε την απαλλοτρίωση και επίταξη 

των ιδιωτικών τεμαχίων με αρ. 89, 90 του Σχ. 1-2895-3785, τμήμα 23 για σκοπούς 

δημοσίου συμφέροντος δηλαδή για τη δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης και 

πλατείας.  

 

4. Σύσκεψη Μελών της Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού ημερομηνίας 

22/10/2018. Αρ. Φακ.: 1.3.2/35, 13.0.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων των 

μελών της Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού όπως περιγράφονται στα πρακτικά 

σύσκεψης τους ημερομηνίας 22/10/18 που επισυνάπτονται εκτός από τη χρηματική 

χορηγία του αγώνα Swim Run που αναφέρεται στο θέμα 3. 

 

5. Εισηγήσεις Επιτροπής Οικονομικών. 2/10/2018. Αρ. Φακ.: 1.3.2/30, 3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Οικονομικών όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής της 

ημερομηνίας 2/10/2018 που επισυνάπτονται.  

 

Για τα θέματα που έχουν παραπεμφθεί χωρίς εισήγηση αποφάσισε ως ακολούθως:  

 

- Να απορρίψει το αίτημα των επιχειρηματικών της περιοχής Περνέρα επειδή υπήρχε 

ελεύθερη διακίνηση καθ’ όλη την τουριστική περίοδο.  

- Να απορρίψει το αίτημα των … όπως επίσης και την εισήγηση της Επιτροπής να 

ζητηθεί νομική γνωμάτευση.  

- Να ληφθούν δικαστικά μέτρα εναντίον των ιδιοκτητών και Διευθυντή του …  Hotel 

Apts για όλες τις οφειλές προς το Δήμο καθώς και για τις παράνομες  

 

επεκτάσεις ή άλλες παράνομες οικοδομικές εργασίες που έγιναν στο αναφερόμενο 

συγκρότημα.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε και την επιστολή ημερομηνίας 9/11/2018 και 

αποφάσισε την μείωση των επιβληθέντων τελών καθαριότητας για τη λειτουργία του 

εστιατορίου … κατά 50% επειδή οι εργασίες για το έργο της Περνέρας κοντά στο πιο 

πάνω εστιατόριο συνεχίζονταν μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου 2018 με 

μηχανήματα βαρέου τύπου.  

 

Επιπρόσθετα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή των επιβαρύνσεων που 

επιβλήθηκαν σε λογαριασμούς υδατοπρομήθειας όπως φαίνονται στο συνημμένο 

κατάλογο επειδή προέκυψαν λόγω καθυστέρησης στην εξέταση των ενστάσεων που 

έχουν υποβληθεί .  

 

Η κα. Μ. Μουλαζίμη αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

6. Οικονομικές καταστάσεις 2014 και 2015 – Επιστολή Διαβεβαιώσεων.                          

Αρ. Φακ.: 1.5.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των συνημμένων επιστολών 

διαβεβαίωσαν καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2014 και 2015 που τις 

αφορούν.  

 

Ο κ. Γ. Ποταμός αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε, όπως είπε.  

 

7. Αδικαιολόγητη απουσία δύο εργατών. Αρ. Φακ.:  29.1.18, 29.2.08 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι εργάτες … που απουσιάζει χωρίς άδεια από 

τον Ιούλιο 2017 (προσήλθε και στις 11/9/17 μόνο) και … που απουσιάζει χωρίς άδεια 

από τον Νοέμβριο 2017, θεωρηθούν ως οικειοθελώς παραιτηθέντες από την εργασία 

τους και ως εκ τούτου να διαγραφούν από το μητρώο προσωπικού του Δήμου.  

 

8. Απώλεια χρημάτων από εργάτη ενοικίασης ειδών παραλίας. Αρ. Φακ.: 29.2.50 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι:  

 

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2018 ο … καθώς μετέβαινε στην εργασία του (ενοικίαση ειδών 

παραλίας) σταμάτησε με το αυτοκίνητό του στην υπεραγορά για να αγοράσει καφέ. Στο 

αυτοκίνητό του είχε σακούλι με κέρματα αξίας €200 τα οποία ανήκουν στο Δήμο. Αφού 

πήρε 2-3 ευρώ από το σακούλι τα υπόλοιπα τα τοποθέτησε κάτω από τη θέση του οδηγού 

και μπήκε στην υπεραγορά. Ας σημειωθεί ότι το τζάμι του αυτοκινήτου δεν έκλεινε λόγω 

ελαττωματικότητας. Όταν μπήκε στην υπεραγορά βρήκε κλειστά ταμεία, και 

αναγκάστηκε να περιμένει και αντί να τελειώσει σε 4-5 λεπτά, όπως υπολόγιζε, 

καθυστέρησε και επέστρεψε στο αυτοκίνητο του το οποίο είχε σταθμευμένο στο χώρο 

στάθμευσης της υπεραγοράς μετά από 10 λεπτά και ίσως περισσότερο. 
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Αμέσως αντιλήφθηκε ότι το σακούλι με τα κέρματα έλειπε από το χώρο που το 

τοποθέτησε.  

 

Ενημέρωσε αμέσως το Λογιστήριο και έμενα προσωπικά. Την ίδια ημέρα επισκέφθηκε 

τον αστυνομικό σταθμό Παραλιμνίου όπου κατήγγειλε το συμβάν.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το αναφερόμενο ποσό αποκοπεί από το μισθό 

του αναφερόμενου εργάτη, τμηματικά, μέχρι το τέλος του χρόνου.  

 

9. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

10. Αιτήσεις παροχής νερού. Αρ. Φακ.: 4.7.5 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τις πιο κάτω αιτήσεις για παροχή νερού και 

αποφάσισε:  

 

- Να εγκρίνει την αίτηση για το  τεμ. 333 Σχ. 2-295-376 Τμήμα 17. 

- Να εγκρίνει την αίτηση για το τεμ. 115, Σχ. 2-292-375 Τμήμα 19. 

- Να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση η αίτηση της εταιρείας με πιο πολλές 

πληροφορίες.  

- Να απορρίψει την αίτηση  ημερομηνίας 23/8/2018 επειδή στο τεμάχιο για το οποίο 

υποβλήθηκε η αίτηση υφίσταται ήδη παροχή. 

- Να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση η αίτηση του … με τοπογραφικό σχέδιο και 

άλλες πληροφορίες.  

 

11. Διάφορα 

 

11.1. Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Αρ. Φακ.: 9.0.27 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή του ποσού των €100 στον κάθε 

καταστηματάρχη του συνημμένου καταλόγου στα πλαίσια της εκδήλωσης                                

«Λευκό Σάββατο». 

 

Αποφάσισε επίσης την έγκριση διάθεσης ποσού €50.000 που προέκυψε από 

εξοικονομήσεις των κονδυλίων «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις» και «Άλλα έξοδα 

εκδηλώσεων / Τουριστική Προβολή» για τη «Χριστουγεννιάτικη Παραμυθούπολη» 

καθώς και τη διάθεση του υπολοίπου ποσού €24.000 του κονδυλίου «Διάκοσμος» για τον 

χριστουγεννιάτικο στολισμό του Δήμου.  
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11.2. Πολεοδομική αίτηση με αρ. ΑΜΧ/0074/2014. Αρ. Φακ.: Β65/86, Β155/90, 

1.1.0/1  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή του Τμήματος Πολεοδομίας                          

αρ. φακ.: ΑΜΧ/074/2014 ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018 και αποφάσισε ότι συστήνει 

και συμφωνεί με την πρόθεση της Πολεοδομικής Αρχής όπως περιγράφεται στην 

αναφερόμενη επιστολή τους.  

 

11.3.  Εισφορές σε σωματεία, οργανώσεις κ.λ.π. Αρ. Φακ.: 1.4.0, 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή των πιο κάτω εισφορών: 

 

11.4. Οχετοί ομβριών υδάτων. Αρ. Φακ.: 8.9.0, 4.2.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων 

Παραλιμνίου την ετοιμασία όρων, προκήρυξη προσφορών, αξιολόγηση και κατακύρωση 

τους όπως επίσης και την επίβλεψη των εργασιών και πιστοποίηση των σχετικών 

τιμολογίων για την τοποθέτηση οχετών ομβρίων υδάτων στην οδό Ελλήνων με 

προϋπολογισμό €105.000 και στις οδούς Θάλειας και Περνέρας με προϋπολογισμό 

€245.000.  

 

Για το σκοπό αυτό το ΣΑΠ να τιμολογεί το Δήμο και να χρεώνει επιπρόσθετα διοικητικά 

έξοδα 5%. 

 

11.5. Αποκατάσταση ιδιωτικού τεμαχίου που χρησιμοποιείτο ως μέρος του 

σκυβαλότοπου. Αρ. Φακ.: 5.9.5   

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο ιδιοκτήτης του τεμ. 419              

Σχ. 2-292-397 Τμήμα 13 το οποίο χρησιμοποιούσε ο Δήμος ως μέρος του                           

πρώην σκυβαλότοπου, του ζήτησε όπως ο Δήμος αποκαταστήσει το κτήμα του 

μεταφέροντας αλεσμένα κλαδέματα και μια στρώση χώματα.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του πιο πάνω αιτήματος.  

 

11.6. Έκτακτοι εποχικοί εργάτες. Αρ. Φακ.: 2.2.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση επέκτασης της εργοδότησης μέχρι 

15/11/2018 των έκτακτων εργατών καθαριότητας λόγω των αυξημένων αναγκών.  

 

Ενέκρινε επίσης την παράταση της έκτακτης εργοδότησης των επτά εργατών (εκ λάθους 

αναφέρονται 6) και δυο οδηγών του τμήματος σκυβάλων μέχρι 31/12/18 όπως έχει 

εγκριθεί και από το Υπουργείο Εσωτερικών.  
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11.7. Όριο παρατραβήγματος τραπεζικού λογαριασμού. Αρ. φακ.: 7.2.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το όριο παρατραβήγματος του τρεχούμενου 

λογαριασμού του Δήμου που είχε στην πρώην ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων μεταφερθεί πλέον 

στην Ελληνική Τράπεζα και προς το σκοπό αυτό να παραχωρηθούν οποιεσδήποτε 

πληροφορίες ή έγγραφα απαιτηθούν.  

 

11.8. Προσφορά 15/17. Παραχώρηση άδειας για τοποθέτηση κινητής καντίνας.               

Αρ. Φακ.: 15.0.15/17, 8.7.0/19 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή της αναδόχου του πιο πάνω 

διαγωνισμού ημερομηνίας 14/11/2018 και αφού έκρινε ως δικαιολογημένο το αίτημά της 

αποφάσισε την μείωση του ποσού της οφειλής της για το 2018 κατά €3.000.  

 

11.9. Πρόταση των ιδιοκτητών υποστατικού για διακανονισμό οφειλών πρώην 

ενοικιαστή τους. Αρ. Φακ.: 4.7.0, 5.9.0, 3.7.1/1, 3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 11 της συνεδρίασης 

10/17 ημερομηνίας 23/3/2017 αποφάσισε όπως αποδεχθεί νεώτερη πρόταση των 

ιδιοκτητών του υποστατικού και αντί να καταβάλουν το ποσό των €2.000 εφάπαξ να 

καταβάλλουν με μηνιαίες δόσεις το ποσό των €500. 

 

11.10. Τάφος ήρωα τουρκικής εισβολής. Αρ. Φακ.: 9.0.7/3, 1.6.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή του ποσού των €3.000 για την 

κατασκευή του τάφου του ήρωα Γιώργου Μαούρη ως η απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου στο θέμα 6.3. της συνεδρίασης 19/18 ημερομηνίας 14/6/2018.  

 

11.11. Ανθρωπιστική βοήθεια. Αρ. Φακ.: 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή του Ορθόδοξου Πατριαρχείου 

Αλεξάνδρειας ημερομηνίας 16/10/2018 και αποφάσισε όπως καταβληθεί το ποσό των 

€3.000 στην Οργάνωση Διεθνούς Ανθρωπιστικής Βοήθειας ως συνεισφορά στο κόστος 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίου με ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό, έπιπλα ρουχισμό, 

γραφική ύλη και τρόφιμα στο Μπουρούντι Αφρικής. 

 

11.12. Σύμβαση ενοικίασης φωτοτυπικής. Αρ. Φακ.: 8.0.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την προσφορά που επισυνάπτεται και αποφάσισε την 

έγκρισή της και προς το σκοπό αυτό να υπογραφούν και τα σχετικά συμβόλαια.  

 

11.13. Κλείσιμο λογαριασμού. Αρ. Φακ.: 7.2.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε το κλείσιμο του λογαριασμού 05530-2000256-5 

στην Ελληνική Τράπεζα και μεταφορά του υπολοίπου €11.164,26 στον τρεχούμενο 

λογαριασμό του Δήμου στην ίδια τράπεζα.  
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Το ποσό αυτό προήλθε από κατάθεση του Κοινοτάρχη στην πρώην ΣΠΕ Παραλιμνίου 

επ’ ονόματι του Δήμου το 2002 και αφορούσε δικαιώματα ταφής για περίοδο που είχε τη 

διαχείριση του κοιμητηρίου. 

 

11.14. Λογαριασμοί υδατοπρομήθειας φυλακίων και λέσχης Ε.Φ.. Αρ. Φακ.: 4.7.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η κατανάλωση νερού από τα φυλάκια και τη 

λέσχη της Εθνικής Φρουράς χρεώνεται €1,05/τόνο ανεξάρτητα από τους καταναλωθέντες 

τόνους.  

 

11.15. Αίθουσα αθλοπαιδίων. Αρ. Φακ.: 4.0.16, 15.0.29/18 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση δαπάνης ύψους €30.000 για την οθόνη 

και του συστήματος πινάκων αποτελεσμάτων και δαπάνη ύψους €11.000 για το σύστημα 

ήχου αντί των €20.000 και €3.000 αντίστοιχα  που είχαν προβλεφθεί στα ποσά πρόνοιας 

της προσφοράς αρ. 29/18 λόγω αναβαθμισμένης ποιότητας των δύο συστημάτων για τα 

οποία θα προκηρυχθεί προσφορά.  

 

11.16. Συμφωνία παροχής υπηρεσιών κεντροποιημένου συστήματος συναγερμού 

αστυνομίας. Αρ. Φακ.: 4.0.16 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της πιο πάνω συμφωνίας όπως έχει 

υπογραφεί και καταχωρηθεί στον πιο πάνω φάκελο.  

 

Η κα. Τ. Τσόκκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

11.17. Οφειλές Αναγέννησης Δερύνειας. Αρ. Φακ.: 13.0.6 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή του Δικηγόρου κ. Μ. Μουαΐμη 

ημερομηνίας 18/10/2018 και αποφάσισε όπως δοθούν οδηγίες για καταχώρηση αγωγής 

εναντίον του Μορφωτικού Συλλόγου Αναγέννησης Δερύνειας για το ποσό της οφειλής 

προς το Δήμο, που δύναται να τεκμηριωθεί δικαστικά, όπως περιγράφεται στην πιο πάνω 

επιστολή.  

 

11.18. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Αρ. Φακ.:   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφοράς για συνεργασία με 

εξειδικευμένο σύμβουλο με προοπτική την μετατροπή του Δήμου σε «έξυπνη» πόλη.  

 

11.19. Συντήρηση των ηλεκτρικών οχημάτων. Αρ. Φακ.: 8.2.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή της εταιρείας Caramondani Engineers 

ημερομηνίας 18/10/18 και αφού όπως είπε ο κ. Δήμαρχος διερευνήθηκε το θέμα, 



9 

 

αποφάσισε όπως  εγκρίνει τη δαπάνη ύψους €10.080,00 + ΦΠΑ για αντικατάσταση των 

μπαταριών που έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά.  

 

11.20. Εκστρατεία δενδροφυτεύσεων «Το Δέντρο της Ελπίδας» 2018-2019.               

Αρ. Φακ.: 4.9.8, 1.0.7  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή του Κινήματος Οικολόγων – 

Συνεργασία Πολιτών ημερομηνίας 12/10/18 που αφορά στο πιο πάνω θέμα και 

αποφάσισε να μην αποδεχθεί  την πρότασή του επειδή ο Δήμος προβαίνει σε 

δεντροφυτεύσεις με πρόγραμμα καθ’ όλο το έτος.  

 

11.21. Φιλανθρωπικές Εισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2 

 

 

11.22. Αποζημίωση δημότη. Αρ. Φακ.: 2.9.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή ημερομηνίας 30/12/2016, αναφορικά με 

ζημιά που έχει υποστεί το αυτοκίνητο της λόγω πτώσης σε λακούβα στην οδό Αγίου 

Δημητρίου στις 26/12/2016 καθώς και  το σημείωμα του Β. Γ. Λειτουργού αορίστου 

χρόνου κ. Α. Πάσιη όπως επίσης και την έκθεση του Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας    

κ. Α. Γεωργίου και αποφάσισε όπως της καταβληθεί το ποσό των €947,30 για 

αποκατάσταση των ζημιών που έχει υποστεί το αυτοκίνητό της σύμφωνα με σχετικό 

τιμολόγιο που έχει επισυνάψει στην επιστολή της.  

 

11.23. Δικαστικές υποθέσεις 47/17, 48/17, 42/17, 45/17, 44/17, 70/17, 43/17, 49/17, 

4617. Αρ. Φακ.: 2.11.0, 1.8.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της εισήγησης του δικηγορικού 

γραφείου Γ. Πιττάτζης ΔΕΠΕ για συνεκδίκαση των πιο πάνω υποθέσεων, όπως 

αναφέρεται στην επιστολή του ημερομηνίας 27/9/2018.  

 

11.24. Πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας. Αρ. Φακ.: 4.7.13 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση του … όπως 

περιγράφεται στην επιστολή του ημερομηνίας 6/9/18 για αγορά, του     τεμ. 934 Σχ. 2-

291-376 Τμήμα 12, εκτάσεως 28 τετρ. ποδιών, με το ποσό των €400 στο οποίο θεωρείτο 

ότι υφίστατο διάτρηση του Δήμου, (για σκοπούς ύδρευσης που έχει εγκαταλειφθεί) ενώ 

αυτή στην πραγματικότητα βρίσκεται στο τεμάχιο 932 του ιδίου σχεδίου, ιδιοκτησίας του 

αιτητή όπως βεβαιώνεται και από την επιστολή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων 

ημερομηνία 30/6/2016.  

 

Σχετική έγκριση να ζητηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 

63(5)(β) του Περί Δήμων Νόμου.  
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11.25. Υπερωρίες υπεύθυνου αθλητικού κέντρου. Αρ. Φακ.: 29.2.05, 2.5.0 

 

11.26. Προκήρυξη προσφορών. Αρ. Φακ.: 8.10.0, 7.0.2, 8.18.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφορών για αγορά υπηρεσιών 

από ιδιοκτήτες μηχανημάτων για χωματουργικές εργασίες καθώς και εργασίες στην 

καθαριότητα και στις παραλίες με προϋπολογισμό €200.000, για θρυμματισμό 

κλαδεμάτων για περίοδο ενός χρόνου με προϋπολογισμό €50.000/έτος και προμήθεια 

σκυροδέματος με προϋπολογισμό €70.000/έτος για δύο χρόνια.   

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 

 


