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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου 

6/18 
 
 
Ημερομηνία: 15 Μαρτίου 2018 
 
Ώρα έναρξης: 13:30΄ 
 
Ώρα Λήξης: 16:50΄ 
 
Παρόντες:  
 
κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος (από το θέμα 1.8 και εκτός του θέματος 1.27) 
κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (εκτός του θέματος 1.27) 
κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 1.8) 
κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 1.18) 
κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 1.8) 
κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός των θεμάτων 1.18 και 1.19) 
κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 1.10) 
 
Απόντες: 
 
κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 
  
Παρακαθήμενοι:  
 
κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος (εκτός του θέματος 6) 
κ. Χριστάκης Βασιλείου    Δημοτικός Μηχανικός (για μέρος των θεμάτων 1.1 -1.29) 
 
Ο κ. Αντιδήμαρχος 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. Λ. Λοΐζου, Τ. Βλίττη και Κ. Ιωακείμ που απουσιάζουν καθώς και της                               
κας Μ. Μουλαζίμη που απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Δήλωσε επίσης ότι 
ο κ. Δήμαρχος θα απουσιάσει προσωρινά λόγω άλλης ειλημμένης υποχρέωσης και μέχρι 
την προσέλευσή του, θα προεδρεύσει ο ίδιος.  
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1. Υποθέσεις Τεχνικής Υπηρεσίας    
 
1.1 Έγκριση έκδοσης αδειών οικοδομής  
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων οικοδομής, αποχώρησε 
από την αίθουσα.   
 
- Β 64/11  
- Β 42/17  
- Β 92/17  
- Β 10/18  
- Β 105/17  
- Β 59/09  
- Β 84/17  
- Β 59/17  
- Β 49/89  
- Β 4/18  
- Β 160/04  
- Β 100/17  
- Β 2/12  
- Β 85/17  
- Β 96/17  
- Β 66/17  
- Β 91/17  
- Β 64/17  
   
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση αδειών οικοδομής για τις 
πιο πάνω υποθέσεις.  
 
1.2 Αιτήσεις για έκδοση άδειας οικοδομής και πιστοποιητικού έγκρισης 

οικοδομής, σύμφωνα με το άρθρο 10 Δ του Περί Οδών και Οικοδομών 
Νόμου του 2011. 

 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων, αποχώρησε από την 
αίθουσα.   
 
- ΠΑ 12/12  
- ΠΑ 17/12  
- ΠΑ 15/12  
- ΠΑ 68/12  
- ΠΑ 9/13  
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- ΠΑ 28/12  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση άδειας οικοδομής και 
πιστοποιητικού έγκρισης οικοδομής των πιο πάνω φακέλων, σύμφωνα με το άρθρο 10Δ 
του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου του 2011. 
 
1.3 Αιτήσεις για ανανέωση Αδειών Οικοδομής  
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων οικοδομής, αποχώρησε 
από την αίθουσα.   
 
- Β 62/15  
- Β 125/14  
- Β 167/08  
- Β 10/14  
- Β 32/10  
- Β 57/10  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση ανανέωσης των πιο πάνω 
αδειών οικοδομής.  
 
1.4 Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Έγκρισης Οικοδομής    
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων οικοδομής, αποχώρησε 
από την αίθουσα.   
 
- Β 150/96  
- Β 213/03  
- Β 69/15  
- Β 111/95  
- Β 49/14  
- Β 18/05  
- Β 19/05  
- Β 102/96  
- Β 151/04  
- Β 86/01  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση των πιο πάνω 
πιστοποιητικών έγκρισης των οικοδομών. 
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1.5 Αιτήσεις για έκδοση αδειών διαχωρισμού 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων, αποχώρησε από την 
αίθουσα.   
 
- Δ 81/17  
- Δ 65/17  
- Δ 79/17  
- Δ 60/17  
- Δ 76/17  
- Δ 105/16  
- Δ 69/17  
- Δ 40/12   
- Δ 78/15  
- Δ 78/17  
- Δ 106/11  
- Δ 7/18  
- Δ 1/94  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση αδειών διαχωρισμού για 
τις  πιο πάνω υποθέσεις. 
 
1.6 Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Έγκρισης Αδειών Διαχωρισμού 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων, αποχώρησε από την 
αίθουσα.   
 
- Δ 98/16  
- Δ 51/04  
- Δ 33/12  
- Δ 62/16  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση Πιστοποιητικών 
Έγκρισης των πιο πάνω αδειών διαχωρισμού. 
 
1.7 Αιτήσεις για έκδοση τίτλων ακίνητης ιδιοκτησίας με Αναγκαστικό 

Εκσυγχρονισμό 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνολικά για το πιο πάνω θέμα, για τις επιστολές του Τμήματος 
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Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων, 
αποχώρησε από την αίθουσα.   
 
- Β 55/05  
- Β 77/04  
- Β 66/00  
- Β 124/03  
- Β 87/93  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ενημερωθεί το Επαρχιακό Κτηματολόγιο 
σύμφωνα με τα σχετικά σημειώματα στους φακέλους. 
 
1.8 Αίτηση για άδεια οικοδομή. Αρ.Φακ.:Β7/2017 
 
Ο κ. Δήμαρχος και η κα. Μ. Μουλαζίμη προσήλθαν στην συνεδρίαση.  
 
Ο κ. Μ. Τσιολάκκης αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως λόγω ιδιάζουσας 
σχέσης με την πιο πάνω αίτηση. 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο πάνω φακέλου οικοδομής, αποχώρησε 
από την αίθουσα.   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση της άδειας οικοδομής.  
 
1.9 Αίτηση για άδεια οικοδομής. Αρ.Φακ.:Β126/2011 
 
Ο κ. Μ. Τσιολάκκης επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως. 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο πάνω φακέλου οικοδομής, αποχώρησε 
από την αίθουσα.   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση της άδειας οικοδομής.  
 
1.10 Αίτηση για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας  κατά παρέκκλιση των προνοιών 

της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου για ανέγερση κατοικίας στο Παραλίμνι 
στα τεμάχια 499, 477 του Αρ.Σχ.2-288-375, Τμήμα 11.(ΑΜΧ/280/2015). 
Αρ.Φακ.:1.7.6/6 

 
Ο κ. Τ. Φλουρέντζου προσήλθε στην συνεδρίαση. 
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Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα, αποχώρησε από την αίθουσα.   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί η αίτηση προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών. 
 
1.11 Αίτηση για Πολεοδομική Αμνηστία. Αρ.Φακ.:ΠΑ23/2012 
 
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 απορριφθεί η αίτηση σύμφωνα με τα 
σημειώματα 9 και 10 του φακέλου. 
 
1.12 Αίτηση για Πολεοδομική Αμνηστία. Αρ.Φακ.:ΠΑ8/2013 
 
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 απορριφθεί η αίτηση σύμφωνα με τα 
σημειώματα 6 και 7 του φακέλου. 
 
1.13 Αίτηση για Πολεοδομική Αμνηστία. Αρ.Φακ.:ΠΑ58/2012 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο πάνω φακέλου οικοδομής, αποχώρησε 
από την αίθουσα.   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως απορριφθεί η αίτηση σύμφωνα με τα 
σημειώματα 5 και 6 του φακέλου. 
 
1.14 Αίτηση για Πολεοδομική Αμνηστία. Αρ.Φακ.:ΠΑ69/2012 
 
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 απορριφθεί η αίτηση σύμφωνα με τα 
σημειώματα 2 και 3 του φακέλου. 
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1.15 Αίτηση για Πολεοδομική Αμνηστία. Αρ.Φακ.:ΠΑ11/2013 
 
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 απορριφθεί η αίτηση σύμφωνα με τα 
σημειώματα 7 και 8 του φακέλου. 
 
1.16 Αίτηση για Πολεοδομική Αμνηστία. Αρ.Φακ.:ΠΑ39/2012 
 
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 απορριφθεί η αίτηση σύμφωνα με τα 
σημειώματα 9 και 10 του φακέλου. 
 
1.17 Αίτηση για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας ΑΜΧ/438/2017.  Αρ.Φακ.:1.7.6/3 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την επιστολή του Επαρχιακού Λειτουργού του 
Τμήματος Πολεοδομίας & Οικήσεως ημερομηνίας 10/1/2018 για την πιο πάνω υπόθεση, 
αποχώρησε από την αίθουσα.   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιου αποφάσισε όπως ο κοινοτικός εξοπλισμός ενσωματωθεί στο 
χώρο πρασίνου (προς την θάλασσα) και  κατασκευασθεί γήπεδο καλαθόσφαιρας στα 
βορειοδυτικά του τεμαχίου. 
 
1.18 Αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας ΑΜΧ/192/2017. Αρ.Φακ.:1.7.6/3  
 
Η κα. Α. Τσόκκου και ο κ. Α. Λοΐζου αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεως, λόγω 
ιδιάζουσας σχέσης με τις πιο πάνω αιτήσεις. 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για την πιο πάνω αίτηση, αποχώρησε από την αίθουσα.   
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί η αίτηση και ζητηθεί από το Τμήμα 
Πολεοδομίας & Οικήσεως να ενημερώσει το Δήμο για το ευρύτερο οδικό δίκτυο της 
περιοχής. Επίσης να ληφθεί υπόψη το οδικό δίκτυο που έχει υποβληθεί από το Δήμο 
στην πρόταση για το τοπικό σχέδιο. Η υπόθεση να επανέλθει στον Δήμο για απόψεις σε 
σχέση με την παραχώρηση χώρου για κοινοτικό εξοπλισμό. 
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1.19 Αίτηση για μετατόπιση δημόσιου αργακιού. Τεμάχιο 234, Αρ.Σχ.2-294-378, 
Τμήμα 15 (ΑΔΧ94/2016). Αρ.Φακ.:10.0.0/244 

 
Ο κ. Α. Λοΐζου επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως.  
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για την πιο πάνω αίτηση, αποχώρησε από την αίθουσα.   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε με τις απόψεις του εκπροσώπου του Δήμου στη 
σύσκεψη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο (πρακτικά ημερομηνίας 28/2/2018).  
 
Όταν ολοκληρωθεί και πληρωθεί η υπόθεση στο Κτηματολόγιο τότε να προχωρήσουν οι 
αιτητές στην κατασκευή του αγωγού ομβρίων υδάτων. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συγκατατεθεί στην μετατόπιση του δημόσιου 
αργακιού.  
 
1.20 Αίτηση για υδροδότηση του υποσταθμού της Α.Η.Κ στην περιοχή Φανού. 

Αρ.Φακ.:Β19/1989, 4.7.17 
 
Η κα. Α. Τσόκκου επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως. 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα, αποχώρησε από την αίθουσα.   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την υδροδότηση του υποσταθμού, 
αφού πληρωθούν τα δικαιώματα παροχής νερού (€1287,00) και τα έξοδα σύνδεσης του.  
 
1.21 Αίτηση (ΑΜΧ/280/2015) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά 

παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για μεμονωμένη 
κατοικία. Αρ.Φακ.:1.7.6/3 

 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για την πιο πάνω αίτηση, αποχώρησε από την αίθουσα.   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε  όπως συστηθεί η έκδοση της αιτούμενης 
πολεοδομικής άδειας. 
 
 
 
 
 



9 
 

1.22 Αίτηση με την οποία ζητούν την  παραχώρηση δικαιώματος διάβασης 
διαμέσου λωρίδας εκκλησιαστικής ιδιοκτησίας προς όφελός των ακινήτων 
τους με αρ. τεμαχίων 265 και 266 του Αρ.Σχ.2-290-376, Τμήμα 11 
(ΑΕΔ113/2017). Αρ.Φακ.:10.0.0/552  

 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για την πιο πάνω αίτηση, αποχώρησε από την αίθουσα.   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί η πιο πάνω αίτηση προς το 
Κτηματολόγιο. 
 
1.23 Αίτηση με την οποία ζητά την προς όφελός του εκμίσθωση των μερών της 

κρατικής γης με αρ. τεμαχίων 419 και 411 του Αρ.Σχ.2-296-373, Τμήμα 20 
(ΑΔΧ43/2016). Αρ.Φακ.:10.0.0/535 

 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για την πιο πάνω αίτηση, αποχώρησε από την αίθουσα.   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί προς το Κτηματολόγιο η εκμίσθωση 
του τεμαχίου με αρ.419 μόνο. 
 
1.24 Αίτημα των ιδιοκτητών του τεμαχίου 424 του Αρ.Σχ.2-291-380, Τμήμα 6 για 

εξασφάλιση δικαιώματος διάβασης (ΑΕΔ116/2002). Αρ.Φακ.:10.0.0/248 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για την πιο πάνω αίτηση αποχώρησε από την αίθουσα.   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί η πιο πάνω αίτηση προς το 
Κτηματολόγιο. 
 
1.25 Αίτηση με την οποία ζητά την προς όφελός του εκμίσθωση του κρατικού 

τεμαχίου με αρ.1072 του Αρ.Σχ.2-290-379, Τμήμα 4 για τη συνέχιση της 
λειτουργίας του σταθμού πώλησης πετρελαιοειδών (ΑΔΧ67/2016). 
Αρ.Φακ.:10.0.0/546 

 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για την πιο πάνω αίτηση, αποχώρησε από την αίθουσα.   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί η πιο πάνω αίτηση προς το 
Κτηματολόγιο. 
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1.26 Αίτηση με την οποία ζητά την παραχώρηση διάβασης που αποτελεί μέρος 
της κρατικής γης με αρ.208 του Αρ.Σχ.2-294-378, Τμήμα 15 (ΑΕΔ54/2017). 
Αρ.Φακ.:10.0.0/549 

 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για την πιο πάνω αίτηση, αποχώρησε από την αίθουσα.   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί η πιο πάνω αίτηση προς το 
Κτηματολόγιο. 
 
1.27 Παράπονο με αρ.Α/Π762/2017 κατά του Δήμου Παραλιμνίου. 

Αρ.Φακ.:1.8.4/125 
 
Ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Α. Μουλαζίμης αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεως,               
ο πρώτος λόγω συγγενικής σχέσης με τον παραπονούμενο και ο δεύτερος  λόγω 
ιδιάζουσας σχέσης με έναν από τους δύο καταγγελλόμενους.  
 
Για το παρόν θέμα, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προήδρευσε ο                   
κ. Γ. Ποταμός. 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο ότι η αδειούχα χρήση του υποστατικού είναι εμπορική και επίκειται 
αλλαγή στο τοπικό σχέδιο, αποχώρησε από την αίθουσα.   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να δοθεί προθεσμία ενός χρόνου για την απόκτηση 
πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής για αλλαγή χρήσης του υποστατικού σε 
εστιατόριο, διαφορετικά να ληφθούν δικαστικά μέτρα για άρση της παρανομίας. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να ενημερωθεί σχετικά η Επίτροπος 
Διοικήσεως και ο δικηγόρος του παραπονούμενου. 
 
1.28 Αίτημα για αποζημίωση από διαρροή στο σύστημα υδροδότησης του Δήμου 
που όπως αναφέρει προκάλεσε ζημιά στην αυλή του σπιτιού του. Αρ.Φακ.:4.2.20  
 
Οι κ. Δήμαρχος και Α. Μουλαζίμης επανήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεως. 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για την απαίτηση ημ.6/10/2017 καθώς και για την έκθεση της 
υπηρεσίας ημ.3/1/2018, αποχώρησε από την αίθουσα.   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως δοθεί ως αποζημίωση το ποσό των €500, με 
συμψηφισμό με τυχόν οφειλές του προς τον Δήμο. 
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1.29 Άδεια διαχωρισμού. Αρ.Φακ.:Δ63/2014 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνολικά για την πιο πάνω υπόθεση, για το περιεχόμενο του πιο 
πάνω φακέλου διαχωρισμού, για τα σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν κατά την 
κατασκευή του διαχωρισμού σε σχέση με την ασφάλεια και την διαχείριση της 
κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή και για την νέα άδεια διαχωρισμού αρ.76/2017 
με μεγαλύτερη ρυμοτομία του δρόμου και αποχώρησε από την αίθουσα.   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από μελέτη, συζήτηση του θέματος και λαμβάνοντας                      
υπόψιν την προηγούμενη απόφαση του στο θέμα 14 της συνεδρίασης 38/2015                 
ημερομηνίας 30/12/2015 και το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες αποδέχτηκαν να 
παραχωρήσουν μεγαλύτερο μέρος του κτήματος τους για την διαπλάτυνση του δρόμου 
για επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος, χωρίς αποζημιώσεις ή άλλη επιβάρυνση 
στον Δήμο, αποφάσισε όπως ο Δήμος ανακατασκευάσει τα πεζοδρόμια, λίνιες κλπ στη 
νέα ρυμοτομία, με δικά του έξοδα και να προβεί στις υπολειπόμενες ενέργειες για 
έκδοση Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης για το οικόπεδο. 
 
2. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Φακ.:1.3.1/1 
 
2.1. Πρακτικά συνεδρίασης 3/18 ημερομηνίας 6/2/2018 
 
Η κα. Μ. Μουλαζίμη δήλωσε ότι  αποχώρησε από τη συνεδρίαση αμέσως μετά το θέμα 
4.ε και όχι μετά το 5.1. όπως εκ παραδρομής καταγράφηκε.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 
3/18 ημερομηνίας 6/2/2018 με την πιο πάνω παρατήρηση.   
 
2.2. Πρακτικά συνεδρίασης 4/18 ημερομηνίας 22/2/2018. Αρ. Φακ.: 4.0.16 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 
4/18 ημερομηνίας 22/2/2018 με επαναδιατύπωση της απόφασης στο θέμα 1.1 ως 
ακολούθως:  
 
«Το Δημοτικό Συμβούλιο, ανεξάρτητα και πέρα από την απόφαση στο θέμα 7.7 της 
συνεδρίασης 1/18 ημερομηνίας 18/1/2018 και με πλήρη γνώση της επιστολής της ΚΕΑΑ 
ημερομηνίας 30/10/2017, αποφάσισε όπως όλα τα ποσά προνοίας αφαιρεθούν από το 
συμβόλαιο του εργολάβου και όπως προχωρήσουν οι διαδικασίες προκήρυξης 
προσφορών για τις εργασίες που αντιστοιχούν σ’ αυτά, (παρκέ, μπασκέτες, 
ηλεκτρονικούς πίνακες κλπ) με εργοδότη το Δήμο και να παραληφθεί το έργο 
(προσωρινή παραλαβή) και μετά να εκτελεσθούν οι εργασίες αυτές.» 
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2.3. Πρακτικά συνεδρίασης 5/18 ημερομηνίας 1/3/2018. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 
5/18 ημερομηνίας 1/3/2018 χωρίς παρατηρήσεις.  
 
3. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με διαφωνία του κ. Γ. Ποταμού αποφάσισε την έγκριση των πιο 
κάτω πληρωμών: 
 
4. Κυκλοφοριακός Κόμβος προς Δερύνεια. Αρ. Φακ.: 4.2.1 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να σταλεί επιστολή στο Δήμο Δερύνειας με την 
οποία να τονίζεται ότι έχουν παρέλθει δύο χρόνια από τη συμφωνία για εκτέλεση έργων 
τοπιοτέχνισης του κυκλικού κόμβου στις Λεωφ. Γ. Γουρουνιά του Δήμου Παραλιμνίοιυ 
και Ελευθερίας του Δήμου Δερύνειας και να ζητείται όπως μας παραδώσουν τα σχέδια 
που έχουν εκπονηθεί για να προχωρήσει ο Δήμος Παραλιμνίου στην εκτέλεση των 
αναφερόμενων έργων.  
 
5. Κοινή συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων Παραλιμνίου και Αγίας 

Νάπας. Αρ. Φακ.: 1.0.8, 7.0.2, 4.9.13 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως κληθεί ο Δήμος Αγίας Νάπας για κοινή 
σύσκεψη των δύο Δημοτικών Συμβουλίων με σκοπό τη συζήτηση των θεμάτων που 
αφορούν στην παραλία Κόννος, του συνεδριακού κέντρου και του γηπέδου γκολφ.  
 
6.  Αναθεωρητική έφεση 145/11. Αρ. Φακ.: 2.1.8 
 
Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως ως 
ενδιαφερόμενο μέρος στην πιο πάνω υπόθεση. Τα πρακτικά για το παρόν θέμα τήρησε ο 
κ. Δήμαρχος.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τις αποφάσεις (πλειοψηφίας και μειοψηφίας) του 
Ανώτατου Δικαστηρίου για την αναθεωρητική έφεση 145/2011 σύμφωνα με την οποία η 
έφεση επιτράπηκε και η πρωτοδίκη απόφαση παραμερίστηκε και γι’ αυτό 
συμμορφούμενο αποφάσισε όπως διορίσει προάγοντας στη μόνιμη θέση του Δημοτικού 
Γραμματέα από 1/6/2008 όπως είχε αποφασισθεί στη συνεδρίαση 13/08 ημερομηνίας 
12/5/2008 καταβάλλοντάς του αναδρομικά όλα τα προβλεπόμενα δικαιώματα.  
 
7. Διάφορα  
 
7.1. Αιτήματα καταστηματαρχών αστικής περιοχής. Αρ. Φακ.: 13.0.5, 4.5.0 
 
Ο Δημοτικός Γραμματέας επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως.  
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Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι είχε συνάντηση με αντιπροσωπία 
των καταστηματαρχών της αστικής περιοχής και ότι υπέβαλαν αίτημα να αυξηθεί ο 
φωτισμός και να διαφημισθεί στον Πρωταρά ότι υπάρχουν καταστήματα και εκτός της 
τουριστικής περιοχής.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως μελετηθεί το επίπεδο έντασης του φωτισμού 
στην περιοχή Πα9α όπως έχει ορισθεί στην πρόταση του Δήμου για το τοπικό σχέδιο, με 
σκοπό την αύξηση του και επίσης να τοποθετηθούν διαφημίσεις σε πινακίδες στον 
Πρωταρά αλλά και στα λεωφορεία.  
 
7.2. Αγορά υπηρεσιών. Αρ. Φακ.: 1.0.6/28, 1.0.6/29 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και εξουσιοδότησε τον κ. Δήμαρχο να αποφασίζει 
για αγορά υπηρεσιών οδηγών και εργατών σκυβάλων και καθαριότητας.  
 
7.3.  Χώρος Υγιεινής στην τουριστική περιοχή. Αρ. Φακ.: 8.7.0/19 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διευθέτηση των χώρων και τοποθέτηση 
αντλιοστασίων μεταξύ των ξενοδοχείων Sunrise και Vryssiana και στην παραλία Ποτάμι 
για εγκατάσταση χώρων υγιεινής και προς το σκοπό αυτό να προκηρυχθεί προσφορά για 
προμήθεια πέντε προκατασκευασμένων μονάδων.  
 
Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στην περιοχή του εστιατορίου 
Flamingo θα τοποθετήσει για δημόσια χρήση χώρους υγιεινής, η οικογένεια στα πλαίσια 
των υποχρεώσεών τους από τις πολεοδομικές τους άδειες.  
 
7.4. Εισφορές σε άλλους οργανισμούς. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 13.0.4 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πληρωμή του ποσού των €10.000 στην ΕΝΠ 
από τα «Απρόβλεπτα» του πιο πάνω Κονδυλίου.  
 
Διαφώνησε ο κ. Γ. Ποταμός επειδή δεν είναι παρόντα όλα τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, όπως είπε.  
 
7.5. Φύλαξη παλαιού σκυβαλότοπου. Αρ. Φακ.: 1.0.6/31, 5.9.5  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ανατεθεί στους…, η φύλαξη του παλαιού 
σκυβαλότοπου οι οποίοι κατέχουν άδεια ιδιωτικού φύλακα και να ενημερωθεί η 
ανάδοχος εταιρεία, της οποίας το συμβόλαιο έχει λήξει, ότι η συνεργασία της με το Δήμο 
δεν θα ανανεωθεί και ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν οι φύλακές της από το χώρο μετά 
τη λήξη της νυκτερινής βάρδιας της 25ης Μαρτίου 2018.  
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7.6. Πιστοποιητικό Καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.                        
Αρ. Φακ.: 5.9.66 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πληρωμή του ποσού των €8.700 στον  
Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος για έκδοση του πιο πάνω πιστοποιητικού ως η 
σχετική επιστολή του αναφερόμενου Τμήματος αρ. Φακ. 02.12.020.13.004 ημερομηνίας 
20/3/2018.  
 
 
 
 
Θεόδωρος Πυρίλλης  
Δήμαρχος   


