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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

11/19 

 

 

Ημερομηνία: 24 Απριλίου 2019 

 

Ώρα έναρξης: 13:15΄ 

 

Ώρα Λήξης: 16:30΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου    

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός των θεμάτων 3 και 4) 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός των θεμάτων 3 και 4) 

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός των θεμάτων 2.7 - 4 και μέχρι το θέμα 5)  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 3)  

 

Απόντες:  

 

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

 

Παρακαθήμενοι:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

κ. Χριστάκης Βασιλείου   Δημοτικός Μηχανικός (για μέρος των θεμάτων 2.1 - 2.17) 

 

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 συμπεριλαμβανομένων των  

κ. Λ. Λοΐζου,  Γ. Ποταμού και Γ. Καρά που απουσιάζουν καθώς και της                                 

κας Μ. Μουλαζίμη που απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης. 
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1. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.                  

Αρ. Φακ.: 1.3.1/1  

 

1.1. Πρακτικά συνεδριάσεως 7/19 ημερομηνίας 21/3/2019. Αρ. Φακ.: 4.2.35, 8.9.0/1, 4.1.34 

 

Ο κ. Τ. Βλίττης είπε ότι στο θέμα 5.1. είχε αποχωρήσει από την αίθουσα συνεδριάσεως 

επειδή επηρεάζεται οικογενειακό του κτήμα.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

7/19 ημερομηνίας 21/3/2019 με την πιο πάνω παρατήρηση.  

 

1.2. Πρακτικά συνεδρίασης 8/19 ημερομηνίας 28/3/2019. Αρ. Φακ.: 4.2.1, 4.2.21 

 

Ο κ. Κ. Ιωακείμ είπε ότι η απόφαση στο θέμα 1 λήφθηκε μετά από δική του πρόταση και 

ζήτησε όπως καταγραφεί.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

8/19 ημερομηνίας 28/3/2019 με την πιο πάνω παρατήρηση.  

 

1.3. Πρακτικά συνεδρίασης 9/19 ημερομηνίας 8/4/2019 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

9/19 ημερομηνίας 8/4/2019 χωρίς παρατηρήσεις.   

 

1.4. Πρακτικά συνεδρίασης 10/19 ημερομηνίας 11/4/2019. Αρ. Φακ.: 1.2.1, 7.0.11 

 

Ο κ. Α. Λοΐζου είπε ότι η σωστή διατύπωση για τους λόγους της αποχώρησής του από 

την αίθουσα συνεδριάσεως στο θέμα 2 ήταν: «Ο κ. Α. Λοΐζου ενημέρωσε το Δημοτικό 

Συμβούλιο ότι εκ παραδρομής δεν αποχώρησε από προηγούμενες συνεδριάσεις που 

συζητήθηκε και λήφθηκαν αποφάσεις για το θέμα της προενοικίασης ειδών παραλίας 

επειδή διέλαθε της προσοχής του το γεγονός ότι συγγενικό του πρόσωπο είναι μέτοχος 

σε ξενοδοχείο που επηρεάζεται από την απόφαση».  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

10/19 ημερομηνίας 11/4/2019 με την πιο πάνω παρατήρηση.  

 

2. Υποθέσεις Τεχνικής Υπηρεσίας    

 

2.1. 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 124/18  

- Β 10/14  
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- Β 19/19  

- Β 101/18  

- Β 93/06  

- Β 93/18  

- Β 8/19  

- Β 103/18  

- Β 14/18  

- Β 69/18  

- Β 119/14  

- Β 130/18  

- Β 132/16  

- Β 22/18  

- Β 3/16  

- Β 84/15  

- Β 63/17  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση αδειών οικοδομής για τις 

πιο πάνω υποθέσεις.  

 

2.2. Αίτηση για ανανέωση Άδειας Οικοδομής  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο κάτω φακέλου οικοδομής, αποχώρησε 

από την αίθουσα.   

 

- Β 130/16  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση ανανέωσης της πιο πάνω 

άδειας οικοδομής.  

 

2.3. 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 163/04  

- Β 85/17  

- Β 82/08  

- Β 33/16  

- Β 64/12  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση των πιο πάνω 

πιστοποιητικών έγκρισης των οικοδομών. 
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2.4. 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 διαχωρισμού, 

αποχώρησε από την αίθουσα.   

 

- Δ 42/15  

- Δ 42/18  

- Δ 74/17  

- Δ 15/19  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση αδειών διαχωρισμού για 

τις  πιο πάνω υποθέσεις. 

 

2.5. 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 διαχωρισμού, 

αποχώρησε από την αίθουσα.   

 

- Δ 93/17  

- Δ 25/16  

- Δ 162/07  

- Δ 44/16  

- Δ 58/15  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση Πιστοποιητικών 

Έγκρισης των πιο πάνω αδειών διαχωρισμού. 

 

2.6. Αίτηση για έκδοση τίτλων ακίνητης ιδιοκτησίας με Αναγκαστικό 

Εκσυγχρονισμό και για έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός αφού ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο συνολικά για το πιο 

πάνω θέμα, για την επιστολή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και για το 

περιεχόμενο του πιο κάτω φακέλου, αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

- Β 57/95  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης  

των οικοδομών σύμφωνα με το σημ. 48 και να ενημερωθεί το Επαρχιακό Κτηματολόγιο 

σύμφωνα με τα σχετικά σημειώματα του φακέλου. 
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2.7. Αίτηση με την οποία ζητά  την αναγκαστική απόκτηση διόδου από την 

κρατική γη με αρ. τεμ.773 και 768 του Αρ.Σχ. 2-291-378, Τμήμα 10 

(ΑΕΔ76/2018). Αρ.Φακ.:10.0.0/563 

 

Ο κ. Α. Λοΐζου αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε, όπως είπε.  

 

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 συστηθεί προς το Κτηματολόγιο η πιο πάνω 

αίτηση. 

 

2.8. Αίτηση με την οποία ζητά την προς όφελός της παραχώρηση δικαιώματος 

διάβασης διαμέσου της κρατικής γης με αρ. τεμ.672 του Αρρ.Σχ.2-291-378, 

Τμήμα 10 (ΑΕΔ7/2019). Αρ.Φακ.:10.0.0/562 

 

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 συστηθεί προς το Κτηματολόγιο η πιο πάνω 

αίτηση. 

 

2.9. Αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας (ΑΜΧ/214/2018). Αρ.Φακ.:1.7.6/3 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

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

αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί η εξαγορά μέρους  του δημόσιου 

χώρου πρασίνου, σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής του Επαρχιακού 

Λειτουργού Τμήματος Πολεοδομίας & Οικήσεως ημερομηνίας 26/2/2019 

(ΑΜΧ/214/2018). 

 

2.10. Αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας (ΑΜΧ/077/2012/Β). Αρ.Φακ.:1.7.6/3 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

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

αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί η εξαγορά δημόσιου χώρου 

πρασίνου. 
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2.11. Κανάλι λίμνης πλησίον της Αίθουσας Αθλοπαιδιών. Αρ.Φακ.: 4.7.8, 13.0.3, 

4.0.16 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

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

ημερομηνίας 28/2/2019, αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως: (α) γίνουν ενέργειες σύμφωνα με την έκθεση 

της Τεχνικής Υπηρεσίας ημερομηνίας 28/2/2019, (β) διαμορφωθούν τα δημόσια  τεμάχια 

και το αδήλωτο κτήμα σε χώρο στάθμευσης οχημάτων, (γ) ασφαλτοστρωθεί ο χώρος που 

ανήκει στη Σχολική Εφορία και (δ) κατασκευαστεί η περίφραξη του σχολείου με βάση 

την επιτόπου κατάσταση. 

 

2.12 Επιστολή Α.Η.Κ με αρ. ΔΔΑ2.1/400233892 και ημερομηνίας 12/3/2019 για 

ηλεκτροδότηση κατοικίας στο τεμάχιο 334 (νέο 711), του Αρ.Σχ.2-288-379, 

Τμήμα 3. Αρ.Φακ.:6.1.0 

 

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 δοθεί γραπτή αποδοχή προς την Α.Η.Κ για την 

εκσκαφή και τοποθέτηση καλωδίων παροχής. 

 

2.13 Αίτηση για άδεια οικοδομής. Αρ. Φακ.: Β104/2002 

 

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 μελετηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία  για 

έκδοση άδειας οικοδομής, τα νέα σχέδια που υποβλήθηκαν από τους αιτητές.  

 

2.14 Αίτηση για διαγραφή και παραχώρηση δημόσιου αργακιού (ΑΔΧ/251/2003). 

Αρ.Φακ.:10.0.0/136 

 

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 προς το Κτηματολόγιο η πιο πάνω 

αίτηση. 

 

2.15 Άδεια διαχωρισμού οικοπέδων. Αρ.Φακ.:Δ175/1991 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο της βεβαίωσης, ημερομηνίας 5/2/2019 και του 

φακέλου, αποχώρησε από την αίθουσα. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως υπογραφεί η βεβαίωση όπως έχει ετοιμασθεί.  

 

2.16 Οφειλές ΕΝΠ για τη βελτίωση της περίφραξης του παλαιού γηπέδου. Αρ. Φακ.: 13.0.4 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για το πιο πάνω θέμα και αποφάσισε όπως ο 

Δήμος συνεισφέρει στην ΕΝΠ το ποσό των €7.300. 

 

2.17 Άδεια οικοδομής με αρ.188/2013.Φακ.:Β137/2010 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα και για τον επηρεασμό του τεμαχίου των 

αιτητών από το κανάλι της λίμνης, αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνει ενέργεια σύμφωνα με το σημ.45 του 

φακέλου και να επαναφερθεί η υπόθεση σε επόμενη συνεδρία του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

 

3.     Άδειες πλανοδιοπώλησης στις παραλίες. Αρ. Φακ.: 5.9.14, 3.3.4  

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Ο κ. Α. Λοΐζου επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

Ο κ. Δήμαρχος ανέφερε ότι το πιο πάνω θέμα αφορά επιχειρήσεις εφαπτόμενες σε 

παραλία.  

 

Οι κ. Τ. Τσόκκου και Μ. Τσιολάκης αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεως λόγω 

της ιδιότητάς τους ως ξενοδόχοι. Αποχώρησε επίσης ο κ. Α. Λοΐζου επειδή συγγενικό 

του πρόσωπο είναι μέτοχος εταιρείας που διαχειρίζεται παραλιακό ξενοδοχείο και ο         

κ. Α. Μουλαζίμης επειδή, όπως είπε, διαφωνεί με το θέμα και δεν επιθυμεί να 

συμμετάσχει ούτε στη συζήτηση αλλά ούτε και στην λήψη απόφασης.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση αδειών πλανοδιοπώλησης επί της 

παραλίας σε επιχειρηματίες που οι επιχειρήσεις τους εφάπτονται του παραλιακού 

μετώπου. Για τα πιο κάτω είδη η τιμή τους δεν θα υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται 

για το καθένα: 

 

- Νερό ½ltr εμφιαλωμένο   €1,00 

- Φραπέ      €3,00 

- Κυπριακός καφές     €1,50 

- Αναψυκτικό     €2,00 

- Κυπριακή μπύρα 330ml  €3,00 

 

Η άδεια θα παραχωρείται και θα καλύπτει το μήκος του μετώπου της επιχείρησης που 

εφάπτεται της παραλίας. Δεν θα επιτρέπεται η χρήση πορσελάνινων και γυάλινων ή 

μεταλλικών σκευών.  
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Ο αδειούχος θα έχει την υποχρέωση καθαρισμού του Τμήματος της παραλίας για το 

οποίο θα του παραχωρηθεί άδεια πλανοδιοπώλησης και θα πρέπει να καταβάλει το ποσό 

των €100/τρέχον μέτρο του μήκους του παραλιακού μετώπου που καταλαμβάνει το 

τμήμα του τεμαχίου  της επιχείρησης που εφάπτεται αμμώδους παραλίας.  

 

4. Αιτήσεις Προενοικίασης κρεβατιών και ομπρελών παραλίας. Αρ. Φακ.: 7.0.11 

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

Οι κ. Α. Μουλαζίμης, Τ. Βλίττης, Σ. Κωνσταντίνου και Μ. Μουλαζίμη δήλωσαν ότι δεν 

θα συμμετάσχουν στη συζήτηση και λήψη απόφασης για το πιο πάνω θέμα επειδή 

διαφωνούν να παραχωρούνται τέτοιες άδειες.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τις αιτήσεις που έχουν παραληφθεί από τα ξενοδοχεία 

Sunprime Beach Protaras, Vrissaki Beach Hotel, Constantinos the Great, Vrissiana Beach 

Hotel, Iliada Beach Hotel, Silver Sands Beach Hotel και  Marlita Beach Hotel Apts και 

αποφάσισε όπως στα ξενοδοχεία της παραλίας Βρύση Α΄ μέχρι Βρύση Δ΄ 

προενοικιασθούν 15 ομπρέλες και 30 κρεβατάκια στο καθένα και στο Marlita                          

10 ομπρέλες και 20 κρεβατάκια.  

 

5. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Οι κ. Τ. Τσόκκου, Μ. Τσιολάκη και Α. Λοΐζου επανήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  

 

Ο κ. Α. Λοΐζου αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε, όπως είπε.  

 

6. Διάφορα. 

 

6.1. Επιχορήγηση τάφου ήρωα της τουρκικής εισβολής. Αρ. Φακ.: 9.0.7/3, 1.6.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 6.3 της                         

συνεδρίασης 19/18 ημερομηνίας 14/6/18 αποφάσισε  την καταβολή του ποσού των 

€2.700 στην αδελφή του  ήρωα .  

 

6.2. Εκδηλώσεις στην παραλία Αγίας Τριάδας. Αρ. Φακ.: 7.0.28, 9.0.21 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και καθόρισε το ποσό των €10.000 για παραχώρηση 

της παραλίας της Αγίας Τριάδας για διοργάνωση εκδήλωσης και του ποσού των €2.000 

ως εγγύηση το οποίο θα επιστρέφεται αφού διαπιστωθεί ότι η παραλία είναι καθαρή και 

τακτοποιημένη υπό την ευθύνη του διοργανωτή.  
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6.3. Άδεια προσωπικού. Αρ. Φακ.: 2.8.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το αίτημα του προσωπικού για να παραμείνουν 

κλειστά τα γραφεία του Δήμου στις 30/4/2019 και να χρεωθεί ο κάθε εργαζόμενος στο 

υπόλοιπο των αδειών του.  

 

6.4. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπαλληλικού προσωπικού. Αρ. Φακ.: 2.9.1/2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι το ΓΕΣΥ θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία 

τον Ιούνιο του 2020 αποφάσισε όπως ενεργοποιήσει την πρόνοια του συμβολαίου του 

Δήμου με την εταιρεία Altius Insurance Ltd για ανανέωσή του για ακόμα ένα χρόνο με 

τους ίδιους όρους.  

 

6.5. Πρόταση της εταιρείας Forward Desalination Plant Ltd. Αρ. Φακ.: 4.7.12 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την πρόταση της πιο πάνω εταιρείας για κατασκευή 

μονάδας αφαλάτωσης και αποφάσισε να κληθούν εκπρόσωποί της για να συζητηθεί πιο 

επισταμένα το θέμα και ζητηθούν πιο πολλές διευκρινίσεις και πληροφορίες.  

 

6.6. Τουριστική προβολή. Αρ. Φακ.: 7.0.9, 9.0.0, 1.6.0/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της συμφωνίας που υπεγράφη την 

1/3/19 μεταξύ του κ. Δημάρχου και του, κινηματογραφιστή –φωτογράφου, για λήψη 

πλάνων από εκδηλώσεις του Δήμου και από σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος με 

σκοπό την ανάρτησή τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνολικού κόστους €5.000. 

 

6.7. Φιλανθρωπικές εισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 1.6.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής αποφάσισε τις πιο 

κάτω φιλανθρωπικές εισφορές:  

 

6.8. Προσωπική βοηθός του κ. Δημάρχου. Αρ. Φακ.: 1.1.0, 1.0.1, 1.7.17/10, 1.6.0/1 
 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με την εργοδότηση 

προσώπου από την εταιρεία του την οποία χρησιμοποιεί και ως προσωπική του βοηθό σ’ 

ότι αφορά υποθέσεις του Δήμου.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και ενέκρινε όπως η αναφερόμενη λαμβάνει γνώση 

των υποθέσεων του Δήμου συμπεριλαμβανομένων και εμπιστευτικών και προσωπικών 

δεδομένων και προς τούτο να υπογραφεί σχετική συμφωνία μεταξύ του Δήμου και της 

εταιρείας του κ. Δημάρχου όπου θα προβλέπονται οι απαραίτητες ρήτρες που ορίζονται 

από τον Κανονισμό ΕΕ2016/679.  
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6.9. Συμφωνία συντήρησης φωτοτυπικής μηχανής. Αρ. Φακ.: 8.0.1, 1.6.0/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της συμφωνίας συντήρησης της 

φωτοτυπικής μηχανής Ricoh MP2553SΡ με την εταιρεία Tsiakkastel Office Line Ltd από 

13/5/19 μέχρι 12/5/20 αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται. 

 

6.10. Τουριστική Προβολή. Αρ. Φακ.: 7.0.9, 1.5.11 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προμήθεια 10 βιβλίων στην αγγλική και              

10 βιβλίων στην ελληνική της έκδοσης «Φυτά της Κύπρου περιδιαβάζοντας το Κάβο 

Γκρέκο» αξίας €30/ένα με σκοπό να δίδονται ως δώρα για τουριστική προβολή. 

 

6.11. Αγώνες πετόσφαιρας επί άμμου. Αρ. Φακ.: 4.0.5/13, 13.0.2, 7.0.33 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διοργάνωση αγώνων πετόσφαιρας επί άμμου  

στην παραλία Αγίας Τριάδας με την ονομασία Protaras Open 2019. Για  το σκοπό αυτό 

να διατεθεί το ποσό των €5.000 για διάφορα έξοδα καθώς και όποια άλλη Τεχνική και 

υλική βοήθεια απαιτηθεί.  

 

6.12. Αγώνες παράκτιας αντισφαίρισης. Αρ. Φακ.: 13.0.7/1, 7.0.28 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της πρότασης του Συμβουλίου 

Νεολαίας να διοργανώσει στην παραλία Αγίας Τριάδας Διεθνές Τουρνουά Beach Tennis 

από 22 μέχρι 23 Ιουνίου 2019 και για σκοπούς διαμόρφωσης να τους παραχωρηθεί ο 

χώρος από τις 15/6/2019. 

 

6.13. Τουριστική Έκθεση Βηρυτού. Αρ. Φακ.: 7.0.19 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως στην πιο πάνω έκθεση ο Δήμος εκπροσωπηθεί 

από τον κ. Δήμαρχο και τον κ. Τ. Φλουρέντζου.  

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 

 

 


