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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

2/20 

 

 

Ημερομηνία: 6 Φεβρουαρίου 2020 

 

Ώρα έναρξης: 19:00΄ 

 

Ώρα Λήξης: 21:10΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 3) 

 

Απόντες:  

 

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

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. Α. Λοΐζου και Τ. Φλουρέντζου που απουσιάζουν. 
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1. Έγκριση Πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

1.1. Πρακτικά συνεδρίασης 30/19 ημερομηνίας 13/12/2019. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

30/19 ημερομηνίας 13/12/2019 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

1.2. Πρακτικά συνεδρίασης 31/19 ημερομηνίας 19/12/2019. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

31/19 ημερομηνίας 19/12/2019 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

1.3. Πρακτικά συνεδρίασης 1/20 ημερομηνίας 16/1//2020. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

1/20 ημερομηνίας 16/1/20 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

2. Εισηγήσεις Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού. Αρ. Φακ.: 1.3.2/35, 4.0.7 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής 

της ημερομηνίας 24/1/2020 που επισυνάπτονται.  

 

Με την ευκαιρία συζήτησης και εξέτασης των πιο πάνω θεμάτων, το Δημοτικό 

Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να υποβληθεί αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας για 

λειτουργία τρίτης τάξης δημοσίου νηπιαγωγείου στο «Γιώρκειο» λόγω των αυξημένων 

αιτήσεων για φοίτηση παιδιών.  

 

3. Αίτηση προενοικίασης κρεβατιών και ομπρελών. Αρ. Φακ.: 7.0.11 
 

Ο κ. Λ. Λοΐζου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως λόγω της ιδιότητες του ως 

Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, όπως είπε.  

 

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων διαμορφώθηκε πρόταση που τέθηκε σε 

ψηφοφορία και προνοεί την έκδοση ανακοίνωσης με την οποία να ζητείται εκδήλωση 

ενδιαφέροντος προενοικίασης ειδών παραλίας στο 10% της δυναμικότητας της κάθε 

παραλίας προς €2,50/κρεβατάκι ή ομπρέλα για περίοδο 214 ημερών με τους ίδιους 

περσινούς όρους. 

 

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι κ. Δήμαρχος, Γ. Καράς, Κ. Ιωακείμ, Μ. Τσιολάκης και 

Τ. Τσόκκου.  

 

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

Σ. Κωνσταντίνου.  
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Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα και με νικώσα τη ψήφο του κ. Δημάρχου η πρόταση 

υιοθετείται ως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Η ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 

Δήμου και να τεθεί προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για περίοδο 2 εβδομάδων. 

 

Λόγω της πιο πάνω απόφασης, η αίτηση του Διευθυντή του ξενοδοχείου Grecian Park 

ημερομηνίας 28/1/2020 δεν εξετάστηκε.  

 

4. Μέτρα οδικής ασφάλειας στη Λεωφόρο Περνέρας. Αρ. Φακ.: 4.2.5 

 

Ο κ. Λ. Λοΐζου επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή του Τμήματος Δημοσίων Έργων                     

αρ. φακ.: 16.5.9.5 ημερομηνίας 24/1/20 με το προτεινόμενο σχέδιο που προνοεί 

επιπρόσθετα μέτρα οδικής ασφάλειας στην Λεωφόρο Περνέρας και αποφάσισε την 

απόρριψη του και αντί αυτού να ζητηθεί η κατάργηση της δεξιόστροφης λωρίδας προς 

την οδό Ελλήνων και επίσης να μειωθεί το πλάτος δύο λωρίδων του δρόμου με την 

τοποθέτηση πασάλων.  

 

5. Μνημόνιο συνεργασίας ΥΜΕΕ και Δήμων για αναβάθμιση των δημοσίων 

συγκοινωνιών. Αρ. Φακ.: 5.0.0, 4.4.0/6 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του μνημονίου συνεργασίας του ΥΜΕΕ 

και Δήμων για αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών όπως υποβλήθηκε με επιστολή 

(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) του αναφερόμενου Υπουργείου στις 20/1/2020 και 

εξουσιόδότησε τον κ. Δήμαρχο να το υπογράψει.  

(Αντίγραφο είναι καταχωρημένο στο φακ.: 5.0.0/Χ ως Κ224 μέχρι κ 236 και στο φακ.: 

4.4.0/6/VΙΙΙ ως Κ196 μέχρι 208) 

 

6. Άδειες λειτουργίας. Αρ. Φακ.: 5.9.59 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε τα προβλήματα που υπάρχουν στην έκδοση αδειών 

λειτουργίας λόγω κυρίως στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες να 

λάβουν διάφορα απαραίτητα πιστοποιητικά και αποφάσισε όπως το θέμα επανέλθει σε 

επόμενη συνεδρίαση. 

 

7. Τερματισμός αγοράς υπηρεσιών από αφυπηρετήσαντα υπάλληλο.  

Αρ. φακ.: 28.0.05 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως τερματισθεί η αγορά υπηρεσιών από 

αφυπηρετήσαντα υπάλληλο στις 31/3/20.  
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8. Διάφορα  

 

8.1. Κήρυξη του Δήμου ως Πολεοδομική Αρχή. Αρ. Φακ.: 1.7.6 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να υποβληθεί αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών με 

την οποία να ζητείται η κήρυξη του Δήμου ως Πολεοδομική Αρχή.  

 

9. Κόστος μελέτης για τη δημιουργία ταυτοτήτων (beach profiles) νέων 

παραλιών για βράβευση με τη Γαλάζια Σημαία. Αρ. Φακ.: 7.0.9/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση δαπάνης ύψους €4.000 προς την 

CYMEPA για τον πιο πάνω σκοπό.  

 

10. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  

  

11. Διάφορα  

 

11.1. Επιστροφή εγγυητικής πιστής εκτέλεσης. Αρ. Φακ.: 8.17.2  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πιστοποίηση του λειτουργού Τεχνικής 

Υπηρεσίας ότι η εργασία έχει εκτελεσθεί και εισηγείται την επιστροφή της εγγυητικής 

πιστής εκτέλεσης που υπέβαλε η εταιρεία Metaxotos Ltd για τις εργασίες που ανέλαβε 

στο Δημοτικό Στάδιο, αποφάσισε την επιστροφή της αναφερόμενης εγγυητικής στον πιο 

πάνω εργολάβο.  

 

11.2.  Αγορά Υπηρεσιών. Αρ. Φακ.: 1.5.1, 2.2.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πληρωμή του ποσού των €805  για  υπηρεσίες 

στην καταγραφή των καταναλώσεων νερού.  

 

11.3. Προσφορά για εκτύπωση, προμήθεια και φακέλωμα λογαριασμών και άλλων 

εντύπων. Αρ. Φακ.: 15.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη της πιο πάνω προσφοράς με 

προϋπολογισμό €25.000.   

 

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

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εισφορά ποσού €1.500 στον Όμιλο Οινοφίλων 

Αμμοχώστου για την 10
η
 έκθεση/παρουσίαση κυπριακών κρασιών που προγραμματίζει 

και στην Κυπριακή Ένωση Μπαρτέντερς το ποσό των €1.000 για τον παγκύπριο 

διαγωνισμό που θα διοργανώσει.  
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11.5. Ενστάσεις φορολογιών.  

 

11.5.1. Ένσταση Ελληνικής Τράπεζας. Αρ. Φακ.: 3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την ένσταση της Ελληνικής Τράπεζας για τα 

επιβληθέντα τέλη επαγγελματικής άδειας και σκυβάλων 2019 για το κτήριο της                    

Λεωφ. Πρωταρά 201 (πρώην ΣΠΕ) και αποφάσισε να τα μειώσει στα ποσά που 

επιβάλλονται για τα υποκαταστήματα των Τραπεζών αφού έχουν επιβληθεί τέλη για τα 

κεντρικά της γραφεία στην Λεωφ. 1
ης

 Απριλίου.  

 

11.5.2. Ένσταση Astrobank. Αρ. Φακ.: 3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την ένσταση της  Astrobank για τα επιβληθέντα τέλη 

επαγγελματικής άδειας και σκυβάλων 2019 για το κατάστημα της στη                            

Λεωφ. Γ. Γουρουνιά 131 και αποφάσισε όπως μειωθούν στο ύψος των τελών που 

επιβάλλονται για τα υποκαταστήματα των τραπεζών αφού έχουν επιβληθεί τέλη για τα 

κεντρικά της γραφεία στην Λεωφ. 1
ης

 Απριλίου 129.  

 

11.5.3. Ένσταση Arriondas Ltd (Μπλε Αβοκάντο). Αρ. Φακ.: 3.0.0, 4.2.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την ένσταση της πιο πάνω εταιρείας ημερομηνίας 

23/1/2020 και αποφάσισε όπως την απορρίψει εμμένοντας στην αρχική του απόφαση 

όπως αναφέρεται στο θέμα 7 της συνεδρίασης 25/19 ημερομηνίας 8/10/2019. 

 

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

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση βοήθειας σε δημότη και 

επιπρόσθετα την διαγραφή των τελών σκυβάλων που του έχουν επιβληθεί επειδή 

πρόκειται για άπορο με πολλά προβλήματα υγείας δημότη.  

 

11.7. Αρχαιολογικές ανασκαφές στην Παναγιώτισσα. Αρ. Φακ.: 13.0.1 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συναινέσει στο αίτημα του Τμήματος 

Αρχαιοτήτων για διενέργεια γεωφυσικής έρευνας στην περιοχή Παναγιώτισσας στα 

πλαίσια αρχαιολογικών ανασκαφών.   

 

11.8. Αίτηση για πολεοδομική άδεια της ΣΕΔΙΓΕΠ. Αρ. Φακ.: B4/2011 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου να υπογράψει 

εκ μέρους του Δήμου ως συνιδιοκτήτης του τεμ. 629 Σχ. 2-291-379 Τμήμα 6, στο οποίο 

η ΣΕΔΙΓΕΠ προτίθεται να υποβάλει αίτηση για πολεοδομική άδεια.  

 

11.9. Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης. Αρ. Φακ.: 4.4.1, 8.18.0 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαμόρφωση με milling του τεμ. 373                             

Σχ. 2-291-379 τμήμα 9 (απέναντι από τη ΣΕΔΙΓΕΠ) σε χώρο στάθμευσης έτσι ώστε να 
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καλυφθούν οι ανάγκες των νέων γραφείων που αγόρασε ο Δήμος για στέγαση των 

υπηρεσιών του.  

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


