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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

12/19 

 

 

Ημερομηνία: 24 Μαΐου 2019 

 

Ώρα έναρξης: 18:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 19:50΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 3.5)  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από μέρος του θέματος 4)  

 

Απόντες:  

 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Παρακαθήμενοι:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

κ. Ανδρέας Πιττάτζιης    Δικηγόροι (για μέρος του θέματος 4)  

κ. Κλεάνθης Κουτσόφτας  

 

Ο κ. Δήμαρχος 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. Α. Μουλαζίμη,  Λ. Λοΐζου, Σ. Κωνσταντίνου, Τ. Φλουρέντζου και Κ. Ιωακείμ που 

απουσιάζουν, καθώς και του Μ. Τσιολάκη που απουσίαζε κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης.  
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1. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου                   

11/19 ημερομηνίας 24/4/2019. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του 

11/19 ημερομηνίας 24/4/2019 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

2. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  

 

3. Διάφορα  

 

3.1. Εργασίες υδατοπρομήθειας στην 1
η
 Απριλίου. Αρ. Φακ.: 4.2.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή την ανακατασκευή τμήματος της Λεωφόρου                                 

1
ης 

Απριλίου αποφάσισε την αναβάθμιση της υποδομής για την υδατοπρομήθεια με την 

προμήθεια σωλήνων 315mm UPVC 16 bar μήκους 360 μέτρων περίπου, με βάση τη 

συμφωνία πλαίσιο του Γενικού Λογιστηρίου με την εταιρεία Lordos United Plastics 

Public. Προς το σκοπό αυτό να χρησιμοποιηθεί ιδιωτικό συνεργείο αν απαιτηθεί,  πέρα 

από το τμήμα του Δήμου,  όπως επίσης και τα απαιτούμενα υλικά, εξαρτήματα κλπ. 

 

3.2. Εορτή επετείου 1
ης

 Απριλίου. Αρ. Φακ.: 9.0.4, 1.5.2, 13.0.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως επιχορηγήσει με το ποσό των €500 τη 

θεατρική παράσταση της Τεχνικής Σχολής Παραλιμνίου με θέμα τη θυσία του Γρηγόρη 

Αυξεντίου που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του πάνδημου εορτασμού της εθνικής 

επετείου της 1
ης

 Απριλίου.  

 

3.3. Γιορτή των Γραμμάτων. Αρ. Φακ: 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να επιχορηγήσει με το ποσό των €300 την 

ΟΕΛΜΕΚ Αμμοχώστου για το δείπνο που παρέθεσε στους επίσημους και συμμετέχοντες 

μετά την γιορτή των γραμμάτων.  

 

3.4. Κατακλυσμός 2019. Αρ. Φακ.: 9.0.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την πρόταση της εταιρείας                             

A. P. SOIREES LTD για συμμετοχή των καλλιτεχνών Ελένης Φουρέιρα, Αναστάσιου 

Ράμου και Λούη Γεωργίου με συνολικό κόστος €34.800 + ΦΠΑ το οποίο περιλαμβάνει 

τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διακίνηση, τη διαμονή, τη διατροφή και τη φορολογία των 

τραγουδιστών και της ορχήστρας όπως επίσης τα έξοδα φωτισμού, ήχου και γεννήτριας, 

σύμφωνα με τη συνημμένη συμφωνία.  
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3.5. Οχληρία παρά το ξενοδοχείο Kokkinos. Αρ. Φακ: 7.0.21 

 

Ο κ. Α. Λοΐζου  αποχώρησε από την αίθουσα  συνεδριάσεως επειδή για το θέμα έχει 

εμπλοκή.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι παρά το ξενοδοχείο Kokkinos έχουν 

τοποθετηθεί δύο εμπορευματοκιβώτια τα οποία συνιστούν ασχήμια και οχληρία στο 

κέντρο της τουριστικής περιοχής και αποφάσισε όπως ληφθούν ενέργειες και μέτρα 

σύμφωνα με τα άρθρα 91, 92 και 93 του Περί Δήμων Νόμου. 

 

3.6. Πρόταση Grecian Hotel Enterprises Ltd. Αρ. Φακ.: 7.0.11 

 

Ο κ. Α. Λοΐζου επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την πρόταση της εταιρείας Grecian 

Hotel Enterprises Ltd για να παραχωρήσει στο Δήμο 30 ομπρέλες και 60 κρεβατάκια. 

Σχετική η επιστολή της ημερομηνίας 25/5/2019.  

 

3.7. Ανανέωση ασφαλιστικών συμβολαίων. Αρ. Φακ.: 2.9.3, 2.9.1/1, 2.9.1/3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανανέωση για ακόμα ένα χρόνο τα υφιστάμενα 

ασφαλιστικά συμβόλαια που αφορούν στην αστική ευθύνη, την ευθύνη εργοδότη, ζωής 

και ατυχημάτων.  

 

4. Ασφάλεια και άνεση λουομένων. Αρ. φακ.: 7.0.2 

 

Κλήθηκαν και εισήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεως οι κ. Α. Πιττάτζιης και                            

Κ. Κουτσόφτας.  

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβουλίου ότι ο Έπαρχος δεν έδωσε ακόμα τη 

συγκατάθεσή του για άντληση άμμου με σκοπό τη βελτίωση των παραλιών στο Fig Tree 

Bay, στο Cavo Maris και Γλυκύ Νερό όπως είχε δεσμευτεί ενώπιον του Δημοτικού 

Συμβουλίου τον Φεβρουάριο επειδή όπως του ανέφερε, τα διάφορα κυβερνητικά 

τμήματα δεν έδωσαν ακόμα τις απόψεις τους και τόνισε την αναγκαιότητα άμεσης 

επέμβασης αφού ελλοχεύουν μεγάλοι κίνδυνοι τραυματισμού των λουομένων λόγω της  

κατάστασης των αναφερόμενων παραλιών.  

 

Ο κ. Α. Πιττάτζιης διάβασε ανέλυσε και επεξήγησε το άρθρο 85(η) του περί Δήμων 

Νόμου καθώς και τα άρθρα του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου που αφορούν στις 

εξουσίες και υποχρεώσεις που έχουν οι Δήμοι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και 

ανέφερε ότι ο Δήμος έχει εξουσία και υποχρέωση να εκτελέσει τις πιο πάνω εργασίες για 

διατήρηση των ανέσεων και της ασφάλειας των λουομένων που συχνάζουν στις παραλίες 

και αφού απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις των μελών αποχώρησε μαζί με τον                                   

κ. Κ. Κουτσόφτα από την αίθουσα συνεδριάσεως.  
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Ο κ. Μ. Τσιολάκης προσήλθε στη συνεδρίαση και ο κ. Δήμαρχος τον ενημέρωσε για ότι 

είχε συζητηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.  

 

Έγινε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και ο κ. Δήμαρχος έθεσε σε ψηφοφορία την 

πρότασή του για άμεση άντληση άμμου για βελτίωση των πιο πάνω παραλιών για τους 

λόγους που επίσης αναφέρθηκαν πιο πάνω.  

 

Υπέρ ψήφισαν ο ίδιος, ο κ. Γ. Καράς, ο κ. Μ. Τσιολάκκης και η κα. Τ. Τσόκκου. 

 

Εναντίον ψήφισαν οι κ. Α. Λοΐζου, Τ. Βλίττης, Γ. Ποταμός και Μ. Μουλαζίμη που 

δήλωσαν ότι πρέπει πρώτα να ληφθεί η έγκριση του Επάρχου.  

 

Σύμφωνα με το πιο πάνω αποτέλεσμα, με νικώσα τη ψήφο του κ. Δημάρχου το Δημοτικό 

Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της πιο πάνω πρότασης, όπως είχε τεθεί.  

 

5. Διάφορα 

 

5.1. Επανασύνδεση κατοικίας με την υδατοπρομήθεια. Αρ. Φακ.: 4.7.0, 1.8.0, 1.8.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της γνωμάτευσης του Δικηγόρου Μ. Μουαΐμη 

ημερομηνίας 24/4/2019 καθώς και της ένορκης δήλωσης ημερομηνίας 10/5/2019,  

αποφάσισε όπως επανασυνδεθεί ο υδρομετρητής με αριθμό 696083 με την 

υδατοπρομήθεια του Δήμου.  

 

5.2. Φιλανθρωπικές εισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος   

   


