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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

28/19 

 

 

Ημερομηνία: 28 Νοεμβρίου 2019 

 

Ώρα έναρξης: 18:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 21:15΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 8.4)  

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 8.4) 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 8.4) 

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 5 μέχρι το θέμα 8.4) 

 

 Απόντες: 

  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

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

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των  

κας Τ. Τσόκκου που απουσιάζει λόγω έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων και             

κ. Τ. Βλίττη που απουσιάζει στο εξωτερικό καθώς και του κ. Α. Λοΐζου που απουσίαζε 

κατά την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

 

 

 

 



2 

 

1. Εισηγήσεις Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού 25/11/2019. Αρ. Φακ.: 1.3.2/35 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής 

της ημερομηνίας 25/11/2019 που επισυνάπτονται.  

 

2. Αφαίρεση των αδρανών μηχανημάτων και σωληνώσεων από την ταράτσα του 

Δημοτικού Μεγάρου. Αρ. Φακ.: 8.3.2, 8.3.2/8 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ζητήθηκαν προσφορές για το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση της πιο συμφέρουσας προσφοράς.  

 

3. Προκήρυξη προσφοράς για οριζόντια σήμανση. Αρ. Φακ.: 4.4.0/18 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφοράς για οριζόντια σήμανση 

των δρόμων με προϋπολογισμό €50.000. 

 

4. Πρόγραμμα και εγκατάσταση συστημάτων κλειδαριών στα δημόσια 

αποχωρητήρια ή και άλλου. Αρ. Φακ.: 8.7.0/19 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την δαπάνη €1.200 καταρχήν για την πιο πάνω 

εργασία, για διευκόλυνση των καθαριστριών και επιστατών έτσι ώστε να μη μεταφέρουν 

μεγάλες δέσμες κλειδιών.  

 

5. Προσφορές για παραχώρηση άδειας τοποθέτησης κινητών καντινών στις 

παραλίες του Δήμου. Αρ. Φακ.: 8.7.0/19 

 

Ο κ. Α. Λοΐζου προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε 

υπόψη τις διάφορες επιστολές του Υπουργείου Εσωτερικών, του Έπαρχου Αμμοχώστου 

και του Γενικού Ελεγκτή καθώς και τις εκθέσεις της υπηρεσίας, επειδή έκρινε ότι η 

λειτουργία των καντινών είχε γενικά θετικό πρόσημο στο τουριστικό προϊόν της 

περιοχής και ειδικότερα των παραλιών στις οποίες είχαν λειτουργήσει τέτοιες καντίνες  

αποκομίζοντας εγκωμιαστικά σχόλια από πολλούς επισκέπτες, αποφάσισε ομόφωνα την 

προκήρυξη προσφορών για παραχώρηση αδειών τοποθέτησης κινητών καντίνων στις 

παραλίες ΜΜΑΔ, Σκουταρόσπηλιοι και Cavo Maris με ελάχιστο αποδεκτό ποσό 

προσφοράς €30.000 για κάθε παραλία, για κάθε χρόνο.  

 

Αποφάσισε επίσης κατά πλειοψηφία να παραμείνουν οι ίδιοι όροι προκήρυξης των 

προσφορών ως οι αντίστοιχοι όροι της προκήρυξης του 2017.  

 

Διαφώνησαν οι κ. Α. Μουλαζίμης και Σ. Κωνσταντίνου που είπαν ότι οι όροι θα πρέπει 

να διαμορφωθούν έτσι ώστε ξεκάθαρα να καθορίζεται ότι οι καντίνες με κανένα τρόπο 

δεν θα μπορούν να μετατραπούν άμεσα ή έμμεσα σε εστιατόρια ή νυκτερινά κέντρα και 
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οι κ. Λ. Λοΐζου και Μ. Τσιολάκης που είπαν ότι οι όροι θα πρέπει να διαμορφωθούν έτσι 

ώστε κάποιοι να γίνουν ευνοϊκότεροι για τον ανάδοχο και κάποιοι δυσμενέστεροι.  

 

6. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

 

7. Αίτηση για παροχή νερού. Αρ. Φακ.: 4.7.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση παροχής νερού στη γεωργική αποθήκη 

στο τεμ. 481 Σχ. 2-293-379 τμήμα 8, αρ. εγγραφής 0/4403. 

 

8. Διάφορα  

 

8.1. Εξέταση πολεοδομικής αίτησης Αρ. Φακ.: 1.7.6/3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την πιο κάτω αίτηση: 

 

- ΑΜΧ/464/05/Β  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστήσει την έκδοση πολεοδομικής άδειας για 

την πιο πάνω αίτηση και να ενημερωθεί σχετικά το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως. 

 

8.2. Αίτηση για παραχώρηση άδειας χρήσης δημοτικού χώρου πρασίνου.                       

Αρ. Φακ.: 4.4.4/14  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αίτησης εκ μέρους της εταιρείας 

TT3 Investments Ltd για χρήση του ανθώνα μπροστά από το υποστατικό του τεμ. 409 

Σχ. 1-2895-3790 Τμήμα 22 έκτασης 77μ
2
 αφού καταβάλει το ποσό των €2.310 για ένα 

χρόνο (77 μ
2  

Χ €30 = 2.310 ως η απόφαση στο θέμα 3.1  της συνεδρίασης 16/12 

ημερομηνίας 14/5/2012). 

 

8.3. Τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελληνική Τράπεζα. Αρ. Φακ.: 7.2.1, 1.5.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως: 

 

1. Συνεχιστεί η λειτουργία των τραπεζικών λογαριασμών πληρωμών του Δήμου 

στην Ελληνική Τράπεζα. 

2. Εξουσιοδοτήσει όπως από κοινού οι Δήμαρχος και  Δημοτικός Γραμματέας  

των οποίων τα δείγματα υπογραφών παρουσιάζονται στο επισυνημμένο έντυπο 

ως υπογράφοντες στους λογαριασμούς του Δήμου Παραλιμνίου και όπως 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους τον Δήμο Παραλιμνίου για την λειτουργία 

των λογαριασμών.  
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Σε περίπτωση απουσίας του κ. Δημάρχου θα υπογράφει ο κ. Αντιδήμαρχος και 

σε περίπτωση απουσίας του Δημοτικού Γραμματέα θα υπογράφει ο Δημοτικός 

Μηχανικός.  

3. Επίσης αποφάσισε όπως παραχωρηθεί πρόσβαση στην υπηρεσία                              

WEB- Banking “Business Version” στον Αν. Δημοτικό Ταμία, ο οποίος θα 

μπορεί να βλέπει/χρεώνει τους πιο πάνω λογαριασμούς.   

 

8.4.  Αγορά του κτηρίου της πρώην ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων. Αρ. Φακ.: 1.6.4 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η προσφορά του Δήμου για αγορά του 

κτηρίου της ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων, ως η απόφαση στο θέμα 3 της συνεδρίασης 27/19 

ημερομηνίας 11/11/2019, έχει κατακυρωθεί στο Δήμο και αποφάσισε όπως καταβληθούν 

τα ποσά €3.900.000 για το κτήριο και €100.000 για τον εξοπλισμό, στην εταιρεία 

CCSRE Real Estate Company Ltd  έτσι ώστε να γίνει η μεταβίβαση στο κτηματολόγιο.  

 

Οι κ. Α. Μουλαζίμης, Α. Λοΐζου, Μ. Μουλαζίμη και Σ. Κωνσταντίνου αποχώρησαν από 

τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων που είχαν, όπως είπαν.  

 

8.5. Προσφορές για προμήθεια κρεβατιών παραλίας και καλύμματα ομπρελών.                   

Αρ. Φακ.: 7.0.11 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφορών για προμήθεια 1.200 

κρεβατιών παραλίας με προϋπολογισμό €90.000 και 3.000 καλύμματα ομπρελών με 

προϋπολογισμό €15.000. 

 

8.6.  Συμβόλαιο συντήρησης Oracle. Αρ. Φακ.: 8.0.4, 1.6.0/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανανέωση του συμβολαίου για τη συντήρηση της 

Oracle με κόστος €2.200 + ΦΠΑ.  

 

8.7. Φιλανθρωπικές Εισφορές. Αρ. Φακ.: 3.0.0, 1.5.2 

 

8.8. Διόρθωση ημερομηνίας των πρακτικών συνεδρίασης της Επιτροπής 

Πολιτισμού. Αρ. Φακ.: 1.3.2/36 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διόρθωση της ημερομηνίας συνεδρίασης της 

Επιτροπής Πολιτισμού από 20 Σεπτεμβρίου 2019 όπως λανθασμένα έχει αναγραφεί στα 

σχετικά πρακτικά, σε 18 Σεπτεμβρίου 2019 που ήταν το ορθό.  

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


