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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

25/19 

 

 

Ημερομηνία: 8 Οκτωβρίου 2019 

 

Ώρα έναρξης: 18:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 20:25΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός των θεμάτων 2 μέχρι 6) 

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 1) 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 15.1) 

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

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 12) 

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 6.2) 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  (από το θέμα 2)  

 

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα έντεκα μέλη και ότι 

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των  

κ. Μ. Μουλαζίμη και Τ. Φλουρέντζου που απουσίαζαν κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

1. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου                  

24/19 ημερομηνίας 19/9/2019. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

24/19 ημερομηνίας 19/9/2019 χωρίς παρατηρήσεις.  
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Απορρέον  

 

Θέμα 8.11. Επίδομα Επιφυλακής  

 

Ο Δημοτικός Γραμματέας επισήμανε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι με βάση τους όρους 

έγκρισης του προϋπολογισμού τα επιδόματα θα πρέπει να μειώνονται 15% σε σχέση με 

όσα δίδονταν την 1/1/2012 ενώ με την αναφερόμενη απόφαση αντί να μειωθούν, 

αυξάνονται.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη όλα όσα ανέφερε πιο πάνω ο Δημοτικός 

Γραμματέας και αποφάσισε όπως επαναβεβαιώσει την απόφασή του όπως έχει 

καταγραφεί επειδή έκρινε δίκαιο το αίτημα και επιπρόσθετα επειδή χωρίς την έγκριση, 

δεν θα υπάρχει προσωπικό σε επιφυλακή με πολλά συνεπακόλουθα προβλήματα.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την απόφαση αυτή, ανέλαβε κάθε ευθύνη και απάλλαξε από 

οποιαδήποτε ευθύνη οποιοδήποτε από το προσωπικό και έδωσε οδηγίες για πλήρη 

εφαρμογή της απόφασης όπως είχε καταγραφεί.  

 

Οι κ. Γ. Ποταμός και Κ. Ιωακείμ αποχώρησαν από τη συνεδρίαση λόγω άλλων 

ειλημμένων υποχρεώσεων που είχαν, όπως είπαν.   

 

2. Εισηγήσεις Επιτροπής Οικονομικών 3/9/2019. Αρ. Φακ.: 1.3.2/30 

 

Ο κ. Τ. Φλουρέντζου προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Οικονομικών όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής της 

ημερομηνίας 3/9/2019 που επισυνάπτονται εκτός του θέματος 1.4 για το οποίο 

αποφάσισε να παραμείνει σε εκκρεμότητα προς το παρόν.  

 

3. Προκήρυξη Προσφορών.  

 

3.1. Χωματουργικές εργασίες. Αρ. Φακ.: 15.0.0, 8.5.1, 4.13.1/1, 4.13.1/3 

 

Η κα. Μ. Μουλαζίμη προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφοράς για χωματουργικές 

εργασίες διαμόρφωσης και προετοιμασίας του χώρου στάθμευσης παρά το Brilliant 

Hotel Apartments στον Πρωταρά και παρά το Toxotis Hotel Apartments στην Περνέρα 

με προϋπολογισμό €200.000.  
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3.2. Κολυμβητήριο. Αρ. Φακ.: 15.0.0, 4.0.5/5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης την προκήρυξη προσφορών για προμήθεια 

καλύμματος με προϋπολογισμό €10.000 και βατήρων με προϋπολογισμό €12.000 για τις 

ανάγκες του κολυμβητηρίου και όρους για τις προσφορές να ετοιμάσει ο  Μηχανολόγος.  

 

4. Διάφορα.  

 

4.1. Κατεδάφιση οικιών σε απαλλοτριωμένα κτήματα και διάνοιξη πεζόδρομου.                   

Αρ. Φακ.: 4.1.114,  4.1.140, 4.1.121, 4.1.122, 7.6.0, 7.9.10/3, 4.2.10 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατεδάφιση των οικιών που υφίστανται στα πιο 

κάτω απαλλοτριωμένα κτήματα:  

 

- Αρ. τεμ. 390 Σχ. 1-2895-3790   τμήμα 22,  

- Αρ. τεμ.   13 Σχ. 1-2895-3790   τμήμα 23,  

- Αρ. τεμ. 494 Σχ. 1-2895-3785   τμήμα 23 και  

- Αρ. τεμ. 465 Σχ. 1-2895-3790   τμήμα 23. 

 

Αποφάσισε επίσης την κατασκευή πεζόδρομου μεταξύ των τεμ. 390 Σχ. 1-2895-3790   

τμήμα 22 και τεμ. 381 Σχ. 1-2895-3790 τμήμα 22.  

 

5. Παραίτηση του προέδρου της Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού. Ορισμός 

νέου Προέδρου. Αρ. Φακ.: 1.2.1, 1.3.2/35, 1.3.2/16 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ο κ. Α. Λοΐζου υπέβαλε την παραίτησή του 

από πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού και αποφάσισε τον ορισμό του                        

κ. Τ. Φλουρέντζου ως προέδρου της αναφερόμενης Επιτροπής και με τον κ. Α. Λοΐζου να 

παραμένει ως απλό μέλος της. Ταυτόχρονα να γίνει αλλαγή στη σύνθεση της 

Διαχειριστικής Επιτροπής με την αποχώρηση του κ. Α. Λοΐζου και ένταξη του                          

κ. Φλουρέντζου. Οι ρυθμίσεις αυτές θα έχουν ισχύ από 1/11/2019.  

 

6. Δικηγορικές υποθέσεις. 

 

6.1. Επιστολή Δειλινός & Συνεργάτες εκ μέρους των πελατών ημερομηνίας 

20/9/2019. Αρ. Φακ.: 4.1.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την πιο πάνω επιστολή και αποφάσισε όπως 

ενημερωθεί ο αναφερόμενος δικηγόρος ότι το θέμα θα μελετηθεί σε συνεδρίαση εντός 

του Νοεμβρίου 2019.  

 

6.2. Επιστολή Αντώνης Καράς ΔΕΠΕ εκ μέρους των πελατών του A. P. Power 

Security Ltd ημερομηνίας 20/8/2019. Αρ. Φακ.: 5.9.5, 1.0.6/31, 1.8.0 

 

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

τους δικηγόρους του πιο πάνω γραφείου, όπως είπε.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της πιο πάνω επιστολής καθώς 

και για την σχετιζόμενη απόφαση που λήφθηκε στο θέμα 5.6 της συνεδρίασης                          

3/18 ημερομηνίας 6/2/2018 και αποφάσισε όπως ληφθούν πιο πολλές πληροφορίες από 

το Δικηγόρο και να επανέλθει.  

 

7. Αιτήσεις για μείωση τελών σε επηρεαζόμενες από τα έργα επιχειρήσεις στην 

Λεωφ. 1
ης

 Απριλίου. Αρ. Φακ.: 3.0.0, 4.2.1 

 

Ο κ. Κ. Ιωακείμ προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τις επιστολές ημερομηνίας 20/9/19 και αποφάσισε 

όπως απορρίψει το αίτημά τους διότι στα πλαίσια του έργου είχαν ληφθεί πρόνοιες και 

υπάρχουν απρόσκοπτες προσβάσεις στις επιχειρήσεις τους και επιπρόσθετα σε άλλες 

παρόμοιες περιπτώσεις τέτοια αιτήματα είχαν απορριφθεί για τους ίδιους λόγους.  

 

8. Πρόταση για συντήρηση των οργάνων αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στη 

θάλασσα. Αρ. Φακ.: 7.0.2, 12.0.5, 7.9.10/7  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την προσφορά της εταιρείας K-K Elevator Cyprus Ltd 

ημερομηνίας 6/5/2019 καθώς και την έκθεση του Επιθεωρητή Παραλιών ημερομηνίας   

15/5/19  και αποφάσισε την έγκρισή της.  

 

9. Αίτηση Δήμου Λευκονοίκου για οικονομική βοήθεια στα πλαίσια 

αναστήλωσης της κατεχόμενης εκκλησίας τους. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 13.0.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορηγία €500 στο Δήμο Λευκονοίκου για τον 

πιο πάνω σκοπό.  

 

10. Αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη ταφής. Αρ. Φακ.: 1.6.5 

 

11. Διάφορα  

 

11.1. Εκπροσώπηση ΕΤΑΠ Αμμοχώστου. Αρ. Φακ.: 7.0.29 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, στις περιπτώσεις κωλύματος των εκπροσώπων του 

Δήμου να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις της ΕΤΑΠ Αμμοχώστου, να εξουσιοδοτήσει 

τον κ. Δήμαρχο να ορίζει αναπληρωτές από άλλα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου   

 

12. Πρόταση χορηγίας εκδήλωσης του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου.                       

Αρ. Φακ.: 1.5.2, 9.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορηγία €1.000 στο Λύκειο Ελληνίδων 

Αμμοχώστου για κάλυψη μέρους των εξόδων εκδήλωσης που θα διοργανώσει για 

αδελφοποίησή του με το Λύκειο Ελληνίδων Αγίου Νικολάου Κρήτης.  
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Ο κ. Α. Λοΐζου αποχώρησε από την συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε, όπως είπε.  

 

13. Αίτηση καταβολής αποζημίωσης για απαλλοτρίωση μέρους των κτημάτων με 

αρ. τεμαχίου 364 και 13/1 του Σχεδ. 33/62W1 (νέο τεμάχιο 400 του Σχ. 2-290-378 

Τμήμα 10). Αρ. Φακ.: 4.1.69 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018 

ιδιοκτήτη των κτημάτων με αρ. τεμαχίου 364 και 13/1  του 33/62W1, μέρος των οποίων 

έχει απαλλοτριωθεί (εκτάσεως 122τ.μ. και 70τ.μ. αντίστοιχα) με την Γνωστοποίηση 

Απαλλοτρίωσης ΔΠ1046/21.10.05 για διεύρυνση της οδού Αγ. Θωμά και αποφάσισε 

όπως καταβάλει το ποσό των €85 ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση κάθε τεμαχίου 

δηλαδή το συνολικό ποσό των €170 ποσό το οποίο ο Δήμος έχει προσφέρει στον 

ιδιοκτήτη με τις επιστολές του ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2006 και ο ιδιοκτήτης 

αποδέχτηκε με δήλωσή του στις 22 Νοεμβρίου 2018.Το Δημοτικό Συμβούλιο, 

αποφάσισε επίσης όπως το ποσό των €170 καταβληθεί στον ιδιοκτήτη με τόκο 9% από 

τις 21/10/05 (ημερομηνία Γνωστοποίησης Απαλλοτρίωσης) μέχρι 15 Μαΐου 2014 και με 

τόκο 3% από τις 16 Μαΐου 2014 μέχρι την ημερομηνία καταβολής της αποζημίωσης από 

το Δήμο.  

 

14. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

15. Διάφορα  

 

15.1. Χορηγία στο Κοινοτικό Συμβούλιο Άχνας. Αρ. Φακ.: 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορηγία €1.500 στο Κοινοτικό Συμβούλιο 

Άχνας για κάλυψη μέρους των εξόδων εκδήλωσης που θα διοργανώσει.  

 

Η κα. Τ. Τσόκκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

15.2.  Υδατοπρομήθεια αίθουσας αθλοπαιδιών. Αρ. Φακ.: 4.7.0, 4.0.16 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο μετρητής 7281184 χρεωθεί στο όνομα του 

Δήμου και το υπόλοιπο του λογαριασμού να διαγραφεί επειδή αφορά την αίθουσα 

αθλοπαιδιών.  

 

15.3.  Γάμοι πελατών της Thomas Cook. Αρ. Φακ.: 11.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, στα πλαίσια της τουριστικής πολιτικής αλλά και της 

τουριστικής συνείδησης που οφείλει να έχει, αποφάσισε όπως τα ζευγάρια – πελάτες της 

Thomas Cook που έχουν διευθετήσει το γάμο τους για τον Οκτώβριο να μην απαιτηθεί 
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να πληρώσουν ξανά οποιοδήποτε ποσό αφού ήδη είχαν πληρώσει την πιο πάνω εταιρεία 

πριν πτωχεύσει.  

 

15.4. Επιστροφή πιστωθέντος υπολοίπου λογαριασμού υδατοπρομήθειας. 

Αρ. Φακ.: 4.7.0 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι σε λογαριασμό υδατοπρομήθειας (αρ. μετρητή 

158632) έγινε μείωση λόγω απώλειας και το ποσό της μείωσης πιστώθηκε στο 

λογαριασμό του, όμως με επιστολή του ζητά να επιστραφεί στον τραπεζικό του 

λογαριασμό και αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος.  

 

15.5. Απουσία . Αρ. Φακ.: 28.0.2, 28.0.14 

 

 

15.6. Τουριστική Προβολή. Αρ. Φακ.: 7.0.29 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πληρωμή του ποσού των €30.000 στην ΕΤΑΠ 

Αμμοχώστου.  

 

15.7. Εισφορές σε άλλους οργανισμούς. Αρ. Φακ.: 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορηγία €500 στο συγκρότημα «Μικροί 

Ρεμπέτες» ως συνεισφορά σε εκδήλωση που θα διοργανώσει.  

 

15.8. Φιλανθρωπικές εισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2 

 

 

15.9. Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος. Αρ. Φακ.: 9.0.27 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση ποσού €15.000 περίπου για νέο 

χριστουγεννιάτικο δέντρο.  

 

15.10.  Εισηγήσεις Επιτροπής Πολιτισμού. 20/9/2019. Αρ. φακ.: 1.3.2/36 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Πολιτισμού που αφορούν τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2019-2020 όπως 

περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής της ημερομηνίας 20/9/2019 απόσπασμα 

των οποίων επισυνάπτεται.  

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


