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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

9/20 

 

 

Ημερομηνία: 14 Μαΐου 2020 

 

Ώρα έναρξης: 18:45΄ 

 

Ώρα Λήξης: 21:30΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 5) 

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 5)  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Απόντες:  

 

κα. Τασούλα Τσόκκου        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. Τ. Τσόκκου  και Τ. Φλουρέντζου που απουσιάζουν.  

 

1. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου                    

8/20 ημερομηνίας 30/4/20. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

8/20 ημερομηνίας 30/4/2020 με την προσθήκη στο θέμα 4 της απόφασης, η οποία               

εκ παραδρομής δεν καταγράφηκε, να προωθηθεί η διαδικασία πλήρωσης των 

τεσσάρων εγκριμένων και αποπαγοποιημένων θέσεων Γραμματειακού Λειτουργού, 

(σχετικές οι επιστολές του Γενικού Διευθυντή της Βουλής με αρ. φακ.:13.23.007.008 

ημερομηνίας 9/10/2018 και φακ.:13.23.007.10 ημερομηνίας 30/1/2020) καθώς και 
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των τριών εγκεκριμένων θέσεων ωρομίσθιου Επόπτη (σχετική η επιστολή του 

Υπουργείου Εσωτερικών αρ. φακ. :19.07.003.004 ημερομηνίας 22/8/2019). 

 

2. Διάφορα  

 

2.1. Εισηγήσεις Δημοτικών Συμβούλων. Αρ. Φακ.: 1.2.1, 9.0.24/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των εισηγήσεων του κ. Λ. Λοΐζου 

όπως περιγράφονται στο συνημμένο σημείωμα με τίτλο «Stay Safe & Create ή 

Δημιουργώ με τον κορωνοϊό».  

 

3. Έκθεση εκτίμησης ακινήτου για απαλλοτριώση. Αρ. Φακ.: 4.1.127 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε την έκθεση εκτίμησης του κ. Φώτη Ιωάννου 

ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2019 και αποφάσισε όπως προσφέρει στην επηρεαζόμενη 

εταιρεία, το ποσό των €410.000 ως αποζημίωση των κτημάτων τους με αρ. τεμαχίου 

87, 88, 91 του Σχ. 1-2895-3785 τμήμα 23 από το Δήμο.  

 

4. Πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Α. Λοΐζου για συζήτηση του 

θέματος της Λίμνης. Αρ. Φακ.: 4.7.8 

 

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε  το  Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα παραμονής ή όχι νερού 

στη Λίμνη και ανέφερε ότι ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με το Τμήμα 

Περιβάλλοντος και τον Υπουργό Γεωργίας. Για το θέμα αναμένονται εξελίξεις για τις 

οποίες θα ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 

5. Επιστολή Αναγέννησης Δερύνειας σχετική με τις οφειλές της. Αρ. Φακ.: 13.0.6 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 5.2 της 

συνεδρίασης 4/19 ημερομηνίας 18/2/2019 και αφού έλαβε υπόψη ότι τα σωματεία 

έχουν υποστεί μεγάλη απώλεια εσόδων λόγω της πανδημίας, αποφάσισε την έγκριση 

του αιτήματος της Αναγέννησης Δερύνειας όπως περιγράφεται στην επιστολή της 

ημερομηνίας 4/5/2020. 

 

Οι κ. Κ. Ιωακείμ και Σ. Κωνσταντίνου αποχώρησαν από τη συνεδρίαση λόγω άλλων 

ειλημμένων υποχρεώσεων που είχαν, όπως είπαν. 

 

6. Αιτήματα για διεξαγωγή γαμήλιων δεξιώσεων στις παραλίες. Αρ. Φακ.: 7.0.28 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο χώρος, δεξιά από το λιμανάκι της Αγίας 

Τριάδας, διαχωριστεί με φυτά έτσι ώστε να υπάρχει διάκριση του χώρου των γάμων 

από το χώρο των άλλων εκδηλώσεων. 

 

Αποφάσισε επίσης και καθόρισε το ποσό των €5.000 ως ενοίκιο για τη διεξαγωγή 

γαμήλιας δεξίωσης στην παραλιακή περιοχή Αγίας Τριάδας και επιπρόσθετα την 

έκδοση επιταγής στο όνομα του Δήμου αξίας €2.000 ως εγγύηση για την καθαριότητα 

του χώρου η οποία θα επιστρέφεται αν ο χώρος καθαρισθεί και συστηθεί από τον 

Επιθεωρητή Παραλιών. Για οποιαδήποτε κράτηση θα πληρώνεται ως προκαταβολή 

το ποσό των €2.000 και το υπόλοιπο ποσό (των €3.000) θα καταβάλλεται ένα μήνα 

πριν την δεξίωση.  
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Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης μέχρι τρεις μήνες πριν την ημέρα της 

δεξίωσης θα επιστρέφεται η προκαταβολή. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η 

προκαταβολή θα κατάσχεται.  

 

7. Διάφορα  

 

7.1. Αγορά υπηρεσιών. Αρ. Φακ.: 15.0.36/17, 15.0.17/17 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ανανεωθούν οι συμβάσεις αγοράς 

υπηρεσιών.  

 

Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

 

8. Διάφορα  

 

8.1. Προσφορές παροχής διευκολύνσεων. Αρ. Φακ.: 15.0.13/20, 7.0.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η ημερομηνία υποβολής προσφορών για 

τον  διαγωνισμό με αρ. 13/20, παραταθεί μέχρι τις 27/5/2020 και ο προϋπολογισμός 

μειωθεί κατά 35%.  

 

8.2. Πρόταση για χρήση αερόστατου. Αρ. Φακ.: 7.0.10, 13.0.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε την πρόταση που περιέχεται στην επιστολή του 

ημερομηνίας 22/4/2020 και αφού έκρινε  ότι θα συμβάλει στον εμπλουτισμό του 

τουριστικού προϊόντος της περιοχής, αποφάσισε όπως συστήνεται όπου απαιτηθεί για 

να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες.  

 

8.3. Χώρος στάθμευσης παρά το ξενοδοχείο «Βαγγέλης» και «Lantiana».                   

Αρ. Φακ.: 4.13.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως τοποθετηθούν λίνιες για οριοθέτηση του 

πιο πάνω χώρου στάθμευσης.  

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


