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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

7/18 

 

Ημερομηνία: 20 Μαρτίου 2018 

 

Ώρα έναρξης: 14:00΄ 

 

Ώρα Λήξης: 16:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (μέχρι το θέμα 4.1) 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός από το θέμα 1.9) 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 1.11) 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 1.11) 

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα  1.8 μέχρι  το θέμα 2.1) 

κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα  1.8) 

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα  1.11) 

 

Απόντες:  

 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενοι:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

κ. Χριστάκης Βασιλείου    Δημοτικός Μηχανικός (για μέρος των θεμάτων 1.1 -1.12) 

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε 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 συμπεριλαμβανομένου του 

κ. Τ. Φλουρέντζου που απουσιάζει καθώς και των κ. Μ. Μουλαζίμη, Λ. Λοΐζου και        

Τ. Βλίττη που απουσίαζαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης.  
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1. Υποθέσεις Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

1.1. Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης. Αρ.Φακ.:Β38/2011 

 

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 πιστοποιητικού έγκρισης 

για την υφιστάμενη κατοικία. 

 

1.2. Αίτηση για ανανέωση άδειας οικοδομής. Αρ.Φακ.:Β48/2018 

 

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 ανανέωσης της άδειας 

οικοδομής.  

 

1.3. Αίτηση για άδεια οικοδομής. Αρ.Φακ.:Β16/2018 

 

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. 

 

1.4. Επιστολή Κτηματολογίου ημερομηνίας 9/10/2017 σχετικά με τον αναγκαστικό 

εκσυγχρονισμό τίτλων ιδιοκτησίας (ΑΧ232/2014). Αρ.Φακ.:Β49/2003, 

Β55/2003, Β63/2003, Β64/2003, Β40/2003, Β50/2003, Β39/2003, Β44/2003, 

Β45/2003 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

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

αίθουσα.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνει ενέργεια σύμφωνα με το σημ. 22 του 

φακέλου. 
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1.5. Επιστολή Κτηματολογίου ημερομηνίας 7/8/2017, σχετικά με τον αναγκαστικό 

εκσυγχρονισμό τίτλων ιδιοκτησίας (ΑΧ511/2014).  Αρ.Φακ.:Δ2/2017 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

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

αίθουσα.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνει ενέργεια σύμφωνα με το σημ.8 του 

φακέλου. 

 

1.6. Επιστολή Κτηματολογίου ημερομηνίας 13/11/2017 (ΑΧ649/2015), σχετικά με 

την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης οριζόντιου διαχωρισμού. 

Αρ.Φακ.:Δ63/2015 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

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

αίθουσα.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνει ενέργεια σύμφωνα με το σημ. 12 του 

φακέλου. 

 

1.7. Άδεια διαχωρισμού οικοπέδων. Αρ.Φακ.:Δ80/2011 

 

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 σύμφωνα με το σημ. 27. 

 

1.8. Επιστολή Κτηματολογίου ημερομηνίας 8/12/2017, (ΑΧ242/2016), σχετικά με 

τον οριζόντιο διαχωρισμό οικοδομών. Αρ.Φακ.:Δ70/2015 

 

Η κα. Μ. Μουλαζίμη και ο κ. Λ. Λοΐζου προσήλθαν στη συνεδρίαση.  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

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

αίθουσα.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνει ενέργεια σύμφωνα με το σημ. 16 του 

φακέλου. 
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1.9. Επιστολή σχετικά με το Πιστοποιητικό Μη Εξουσιοδοτημένων Εργασιών που 

εκδόθηκε για το τεμάχιο 703, Αρ.Σχ.2-294-378, Τμήμα 8. Αρ.Φακ.:Β73/2006 

 

Ο κ. Γ. Καράς αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως, λόγω ιδιάζουσας σχέσης με 

την πιο πάνω υπόθεση. 

 

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 σύμφωνα με το σημ. 30 του 

φακέλου. 

 

1.10. Αναγκαστικός εκσυγχρονισμός τίτλων ιδιοκτησίας (ΑΧ663/2015).                               

Αρ.Φακ.: Β87/2008 

 

Ο κ. Γ. Καράς επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο πάνω φακέλου και για την επιστολή του 

Κτηματολογίου ημ.7/7/2016 ΑΧ663/15, αποχώρησε από την αίθουσα.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως: 

 

(α) Αποδεχθεί το προτεινόμενο οδικό δίκτυο που φαίνεται στις σελ.173-174 και να 

ζητηθεί η έγκριση του Τμήματος   Πολεοδομίας & Οικήσεως Αμμοχώστου για 

την εφαρμογή του σε σχέση και με την πολεοδομική άδεια ΑΜΧ/794/2006. 

 

(β) Να ζητηθεί από το Κτηματολόγιο η υποβολή, σε σχέση με την αίτηση ΑΧ663/15, 

ολοκληρωμένης πρότασης αναγκαστικού εκσυγχρονισμού τίτλων για οριζόντιο 

διαχωρισμό (συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού δρόμου, περιγραφής, σχεδίων, 

κλπ). 

 

1.11. Πρακτικά Συνεδρίας Τεχνικής Επιτροπής του Κεντρικού Φορέα για την 

Επίλυση Κυκλοφοριακών Προβλημάτων ημ.7/4/14. Αρ.Φακ.:4.4.0, 4.2.1  

 

Ο κ. Τ. Βλίττης προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα και για την έκθεση της υπηρεσίας                       

ημ. 26/5/14, αποχώρησε από την αίθουσα.   
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συμπληρωθεί ο σχεδιασμός του οδικού 

δικτύου της οδού Γεωργίας Χριστοφόρου στην συμβολή της με την οδό Ανδρέα 

Παναγίδη και να επαναφερθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

Οι κ. Μ. Τσιολάκης και Α. Λοΐζου αποχώρησαν από τη συνεδρίαση λόγω άλλων 

ειλημμένων υποχρεώσεων που είχαν, όπως είπαν.  

 

1.12. Οικοδομή.  Αρ.Φακ.:Β21/2008 

 

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 γίνει υπενθύμιση σύμφωνα με τα Κ.86 και 87. 

 

2. Διάφορα  

 

2.1. Οδόστρωμα οδών Περνέρας και Αφροδίτης. Αρ. Φακ.: 4.2.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 4 της συνεδρίασης 

4/18 ημερομηνίας 22/2/2018 αποφάσισε όπως το πλάτος του οδοστρώματος των πιο 

πάνω οδών διαμορφωθεί στα 6.60μ.  

 

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

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

3. Εισηγήσεις Επιτροπών.  

 

3.1. Πολιτισμού 12/3/2018. Αρ. Φακ.: 1.3.2/36 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

επιτροπής Πολιτισμού όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής της 

ημερομηνίας 12/3/2018 που επισυνάπτονται.  

 

3.2. Τουρισμού. 14/3/2018. Αρ. Φακ.: 1.3.2/38 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Τουρισμού όπως περιγράφονται στα πρακτικά της  συνεδρίασής της 

ημερομηνίας 14/3/2018 που επισυνάπτονται.  
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3.3. Διαπραγματεύσεις για την φιλοτέχνηση και τοποθέτηση Γλυπτών στον 

Πρωταρά. 14/3/2018. Αρ. φακ.: 4.2.9, 4.11.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της πιο 

πάνω Επιτροπής όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασης της ημερομηνίας 

14/3/2018 που επισυνάπτονται.  

 

4. Διάφορα  

 

4.1. Ευρωπαϊκά προγράμματα. Αρ. Φακ.: 7.9.10/7, 7.9.10/6 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου στα πιο κάτω ευρωπαϊκά 

προγράμματα και αφού έλαβε υπόψη ότι σε κάθε περίπτωση η δαπάνη θα είναι                  

€3.500 + ΦΠΑ αποφάσισε τον απευθείας ορισμό των αναφερόμενων λογιστικών – 

ελεγκτικών γραφείων που ακολουθούν, ως εξακριβωτών:  

 

- Interreg Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 «Ερμής»: Audit Assist Pro  

- Ιnterreg Balkan – Med “Invalor” : KPST 

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

4.2.  Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  

 

 

4.3. Φόρτωμα και μεταφορά σκυβάλων στο ΧΥΤΥ Κόσιης. Αρ. Φακ.: 5.9.5, 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ξανά ότι οι εταιρείες εξακολουθούν να 

απασχολούνται στο φόρτωμα και μεταφορά αντίστοιχα, των σκυβάλων και αποφάσισε 

όπως προκηρυχθούν σχετικές προσφορές και μέχρι την κατακύρωσή τους να 

εξακολουθήσουν οι αναφερόμενες εταιρείες να εκτελούν τις πιο πάνω εργασίες. 

Ως εκ τούτου ενέκρινε και την πληρωμή των πιο κάτω τιμολογίων. 

 

Αποφάσισε επίσης την έγκριση της πληρωμής του τιμ. 376 της εταιρείας με το ίδιο 

σκεπτικό και λογική που περιγράφεται στο θέμα 3.1 της συνεδρίασης 23/15 ημερομηνίας 

21/9/2015. 

 

4.4. Παροχή υπηρεσιών στις παραλίες. Αρ. Φακ.: 7.0.11 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως διατίθενται δωρεάν κρεβατάκια στις παραλίες 

Freedom, Γλυκύ Νερό και Ποταμιά του Κάπαρη.   
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4.5. Διαγραφή πάγιου εξοπλισμού. Αρ. Φακ.: 1.6.1, 8.0.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διαγραφή του πιο κάτω πάγιου εξοπλισμού λόγω 

καταστροφής:  

 

- Φωτοτυπική Nashuatec Digital Copier 413588/MP1600SP S/N L6886360812 

αγορά 5/11/2008 αξία κτήσης €1.937,75  

 

- Moter Franklin 3HP 240V αγορά 29/8/2013 αξία κτήσης €650,00  

 

4.6. Διανυκτερεύσεις. Αρ. Φακ.: 3.9.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι το .. Η/Α οφείλει τέλη διανυκτερεύσεων για 

τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2017 χωρίς να υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού του 

ακριβούς ποσού επειδή δεν έχει προσκομίσει τις σχετικές καταστάσεις και αποφάσισε 

όπως το θέμα μελετηθεί από την Επιτροπή Οικονομικών και να επανέλθει με την 

εισήγηση της.  

 

4.7. Προκήρυξη προσφορών. Αρ. Φακ.: 8.18.0. 1.7.16/1, 8.5.1, 8.10.0, 1.6.2/2, 8.0.0 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη των πιο κάτω προσφορών: 

 

1) Προμήθεια και μεταφορά ασφαλτικού σκυροδέματος και tack – coat 

2) Προμήθεια και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος και επιχρισμάτων  

3) Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση θεμάτων ασφάλειας και υγείας  

4) Προμήθεια και μεταφορά υλικού για επιχωματώσεις  

5) Παροχή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες ανυψωτικών μηχανημάτων  

6) Ασφάλειες οχημάτων  

7) Προμήθεια πλαστικών σακουλιών  

  

4.8. Αίθουσα αθλοπαιδιών. Αρ. Φακ.: 4.0.16 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως κληθεί ο πρόεδρος της ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ  

για συζήτηση των θεμάτων – προβλημάτων που υφίστανται έτσι ώστε να ολοκληρωθούν 

οι εργασίες ανέγερσης της αναφερόμενης αίθουσας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος   


