
1 

 

Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

19/19 

 

 

Ημερομηνία: 1 Αυγούστου 2019 

 

Ώρα έναρξης: 19:00΄ 

 

Ώρα Λήξης: 20:25΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 2.7)  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2.3)  

 

Απόντες:  

 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα οκτώ 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, Μ. Μουλαζίμη Σ. Κωνσταντίνου και  Κ. Ιωακείμ που απουσιάζουν 

καθώς και της κας Τ. Τσόκκου  που απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

1. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  
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2. Διάφορα. 

 

2.1. Παραλιακός Πεζόδρομος Γ΄ Φάση. Αρ. Φακ.: 4.2.48 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφορών για το πιο πάνω έργο.  

 

2.2. Νομικά μέτρα εναντίον ιδιοκτητών ακτοπλοϊκών σκαφών. Αρ. Φακ.: 7.0.8/B 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του Δικηγόρου 

κ. Γ. Βαρνάβα ημερομηνίας 21/5/2019 εκ μέρους πελατών του ιδιοκτητών ακτοπλοϊκών 

σκαφών με την οποία υπέβαλε ένσταση στην απαίτηση του Δήμου για να εκδίδουν άδεια 

λειτουργίας σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμο, καθώς και για την απαντητική επιστολή 

του Δικηγόρου του Δήμου κ. Γ. Πιττάτζη και αποφάσισε όπως ληφθούν δικαστικά μέτρα 

εναντίον όσων ιδιοκτητών ακτοπλοϊκών σκαφών δεν έχουν εκδώσει άδεια λειτουργίας.  

 

2.3.  Προειδοποίηση προς τους επαγγελματίες παροχής διευκολύνσεων.                               

Αρ. Φακ.: 7.0.5 

 

Οι κα. Τ. Τσόκκου προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως σταλεί προειδοποιητική επιστολή στους 

αδειούχους παροχής διευκολύνσεων με την οποία να τους επισημαίνονται οι όροι της 

άδειάς τους. 

 

2.4. Εκδήλωση. Αρ. Φακ.: 9.0.21 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της πρότασης του καλλιτέχνη για 

μουσική εκδήλωση με τίτλο «Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα» για να πραγματοποιηθεί 

στις 15/8/19 στην πλατεία Λεύκολα με κόστος €6.000. 

 

2.5. Κλοπή εισπράξεων του εργάτη ενοικίασης ειδών παραλίας. Αρ. Φακ.: 7.0.11, 

29.2.45 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τη συνημμένη έκθεση του Επιθεωρητή 

Παραλίων που αφορά σε κλοπή των εισπράξεων εργάτη ενοικίασης ειδών παραλίας και 

αποφάσισε να παραμείνει το θέμα σε εκκρεμότητα, μέχρι να ληφθεί απάντηση από την 

ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο Δήμος έχει συμβόλαιο μεταξύ άλλων και έναντι 

κλοπών και στη συνέχεια να ληφθεί οριστική απάντηση.  

 

2.6. Άδεια προσωπικού. Αρ. Φακ.: 2.8.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος του προσωπικού να 

παραμείνουν κλειστά τα γραφεία του Δήμου στις 16/8/2019 και να χρεωθεί μία ημέρα ως 

άδεια στο υπόλοιπο που έχει ο καθένας.  
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2.7. Παροχή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες μηχανημάτων. Αρ. Φακ.: 8.10.0, 15.0.30/17 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι οι προσφορές για την παροχή υπηρεσιών από 

ιδιοκτήτες μηχανημάτων για χωματουργικές εργασίες, συντηρήσεις και καθαριότητα   

(αρ. 30/17) είναι ληγμένες και επιπρόσθετα το κονδύλι της καθαριότητας έχει εξαντληθεί 

και αναμένεται έγκριση αναθεώρησής του όπως υποβλήθηκε με τον αναθεωρημένο 

προϋπολογισμό.  

   

Ο κ. Δήμαρχος εξήγησε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι εργασίες αυτές, προφανώς, δεν 

μπορούσαν ούτε να σταματήσουν ούτε να αναβληθούν και γι’ αυτό  με οδηγίες του 

συνεχίζουν να εκτελούνται από τους υφιστάμενους αναδόχους με τις ίδιες τιμές.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και ενέκρινε τις πιο πάνω οδηγίες του κ. Δημάρχου. 

Αποφάσισε επίσης όπως συνεχισθεί η ανάθεση τέτοιων εργασιών στους αναδόχους της 

πιο πάνω προσφοράς μέχρι την κατακύρωση νεώτερης προσφοράς και απάλλαξε από 

οποιαδήποτε ευθύνη οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού τόσο για την πιστοποίηση των 

τιμολογίων όσο και για την πληρωμή τους.  

 

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

που είχε, όπως είπε.  

 

2.8.  Άδειες χρήσης δημοσίων χώρων. Αρ. Φακ.: 4.4.4, 4.4.4/4, 4.4/8, 4.4.4/10, 

4.4.4/11, 4.4.4/12, 4.4.4/13 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του Τμήματος 

Δημοσίων Έργων ημερομηνίας 6/8/2018 και αποφάσισε όπως συνεχισθεί η υφιστάμενη 

διαδικασία, χωρίς δηλαδή να ακολουθηθεί η διαδικασία που καθορίζεται στην πιο πάνω 

επιστολή και προς το σκοπό αυτό να κληθούν όλοι όσοι εξέδιδαν μέχρι τώρα τέτοια 

άδεια να προσέλθουν για έκδοση νέας και επίσης να κληθούν και όσοι άλλοι 

χρησιμοποιούν δημόσιο χώρο να υποβάλουν αίτηση καθορίζοντας πόσα τετραγωνικά 

μέτρα επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν (Senso, Butcher & Co, Ολυμπιακός, ΕΧΑΝ, ΠΕΚ, 

Expresso).  

 

2.9. Συνεργασία με ηλεκτρονικές εφημερίδες. Αρ. Φακ.: 1.0.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την πρόταση ημερομηνίας 3/6/2018 της 

ηλεκτρονικής εφημερίδας Νέα Αμμόχωστος για συνεργασία με το Δήμο και αποφάσισε 

να ζητηθεί αναλυτική προσφορά και να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση.  

 

2.10. Φιλανθρωπικές εισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 4.7.0 
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2.11. Κατάργηση πληρωμών μέσω τραπεζών και επιταγών. Πληρωμές μέσω 

διαδικτύου. Αρ. Φακ.: 1.5.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το πιο πάνω θέμα επανέλθει σε επόμενη 

συνεδρίαση στην παρουσία της Δημοτικής Ταμία για να δώσει πιο πολλές εξηγήσεις και 

διευκρινίσεις. 

 

2.12. Αίτηση για έκπτωση - διαγραφή λογαριασμού υδατοπρομήθειας.                        

Αρ. Φακ.: 4.7.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή ημερομηνίας 19/7/2019 και αποφάσισε 

την απόρριψη του αιτήματος. 

  

Ο κ. Α. Λοΐζου διαφώνησε με την πιο πάνω απόφαση.  

2.13. Παράπονο αρ. 1910/2018 προς τον Επίτροπο Διοικήσεως κατά του Δήμου 

Παραλιμνίου. Αρ. Φακ.: 1.8.4/132 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις επιστολές της Επιτρόπου Διοικήσεως 

ημερομηνίας  18/4/19, 27/5/19 και 25/7/19 που αφορούν παράπονο και αποφάσισε όπως 

το θέμα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση.  

 

3. Συμφωνία Άδειας Χρήσης του Δημοτικού Σταδίου  - της Λειτουργίας του 

Αθλητικού Κέντρου – της Αίθουσας Αθλοπαιδιών. Αρ. Φακ.: 4.0.5, 4.0.5/5, 

4.0.16, 4.0.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε το προσχέδιο της συμφωνίας και έγινε συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων επί του περιεχομένου του και δόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές 

στον κ. Λ. Λοΐζου τον οποίο εξουσιοδότησε, σε συνεργασία με τον Νομικό                                    

κ. Χ. Τσίτσιος που ετοίμασε τα προσχέδιο, να το επαναφέρει με τις αλλαγές που έχουν 

διαφανεί κατά την μελέτη του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 

 

 

 


