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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

14/21 

 

Ημερομηνία: 7 Ιουνίου 2021 

 

Ώρα έναρξης: 14:00΄ 

 

Ώρα λήξης: 16:00΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Αντιδήμαρχος  

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 3.1) 

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Απόντες:  

 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Παρακαθήμενοι: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

κ. Ανδρέας Πιττάτζης   Δικηγόρος (για το θέμα 4.2)  

 

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. Σ. Κωνσταντίνου, Τ. Φλουρέντζου, Μ. Μουλαζίμη, Λ. Λοΐζου και Γ. Ποταμού που 

απουσιάζουν.  
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1. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 12/21 

ημερομηνίας 27/5/2021. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

12/21 ημερομηνίας 27/5/2021 χωρίς παρατηρήσεις. 

 

2. Βραβεύσεις αρίστων μαθητών. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 13.0.3 

 

Το Δημοτικό Συμβουλίου αποφάσισε όπως πληρωθούν τα πιο κάτω ποσά στα αντίστοιχα 

σχολεία για βραβεύσεις μαθητών: 

 

- Λύκειο Παραλιμνίου €300 (Η επιταγή να εκδοθεί στη Σχολική Εφορεία 

Παραλιμνίου) 

- Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου   €200 

- Xenion High School   €200 

- Τεχνική Σχολή Αυγόρου  €100 

- Μουσικό Λύκειο Αμμοχώστου  €100 

 

 

3. Υποθέσεις Απαλλοτριώσεων 

 

3.1. Απαλλοτρίωση μέρους ιδιωτικού τεμαχίου με αρ. 569 του Σχ. 2-295-377 

Τμήμα 15 για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας. Αρ. Φακ.: 4.1.34 

 

Ο κ. Τ. Βλίττης αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως λόγω συγγενικής σχέσης που 

έχει με την ιδιοκτήτρια, όπως είπε. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε την έκθεση εκτίμησης ημερομηνίας 11.1.21 και 

αποφάσισε όπως προσφέρει στην ιδιοκτήτρια του ως άνω αναφερόμενου κτήματος το 

ποσό των €15.000 ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση μέρους του κτήματος, 

εκτάσεως 101 τ.μ. για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας δηλαδή για τοποθέτηση επί του υπό 

απαλλοτρίωση τμήματος του τεμαχίου, αγωγού ομβρίων υδάτων προς τη θάλασσα, για 

κατασκευή του παραλιακού πεζόδρομου, για τοποθέτηση ειδών παραλίας και 

αποχωρητηρίων, και για να δοθεί δυνατότητα πρόσβασης σε αντλιοστάσιο του 

αποχετευτικού συστήματος.  

 

3.2. Αγορά μεριδίων τεμαχίων της εταιρείας Gordian Holdings Ltd παρά την 

Τεχνική Σχολή. Αρ. Φακ.: 1.6.4, 4.1.90, 4.1.116, 4.14.44 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 3 της συνεδρίασης 

4/21 ημερομηνίας 8/3/2021 αποφάσισε όπως καταβληθεί στην εταιρεία Gordian 

Holdings Ltd το ποσό των €150.000 + ΦΠΑ για τους λόγους που αναφέρονται στην πιο 

πάνω απόφαση.  
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4. Υποθέσεις πρώην εργατών ενοικίασης ειδών παραλίας. 

 

4.1. Οφειλές πρώην εργατών ενοικίασης ειδών παραλίας. Αρ. Φακ.: 2.1.10 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση 

στην παρουσία όλων των μελών.  

 

4.2. Απαιτήσεις του δικηγόρου για το χειρισμό των υποθέσεων των πρώην 

εργατών παραλίας. Αρ. Φακ.: 2.1.10 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι το δικηγορικό γραφείο ΓΙΩΡΓΟΣ Φ. 

ΠΙΤΤΑΤΖΗΣ Δ.Ε.Π.Ε. χρέωσε το Δήμο για το χειρισμό των υποθέσεων των πρώην 

εργατών ενοικίασης ειδών παραλίας όπως φαίνονται στις συνημμένες αναλυτικές 

καταστάσεις.  

 

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως ο δικηγόρος ο οποίος ανέλυσε και 

επεξήγησε τις χρεώσεις και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών.  

 

Είπε ότι η χρέωση έγινε αφού λήφθηκαν υπόψη και οι προηγούμενες πληρωμές και ότι 

είναι πολύ φιλική.  

 

Ο δικηγόρος αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως πληρωθεί το ποσό στο δικηγορικό γραφείο 

ΓΙΩΡΓΟΣ Φ. ΠΙΤΤΑΤΖΗΣ Δ.Ε.Π.Ε.  και όσον αφορά τις υποθέσεις στο Δικαστήριο 

Εργατικών Διαφορών για τις οποίες τα έξοδα επιδικάσθηκαν υπέρ του Δήμου, να 

συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση όπως και στο θέμα 4.1, στην παρουσία όλων των 

μελών, αν θα ληφθούν δικαστικά μέτρα για είσπραξη των εξόδων αυτών.  

 

5. Αίτηση για παραχώρηση της πλατείας Λεύκολλα για εκδήλωση.  

Αρ. Φακ.: 7.0.33, 13.0.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος δημοτών ημερομηνίας 

25/5/2021 για παραχώρηση της πλατείας Λεύκολλα στις 10 και 11 Ιουλίου 2021 για τη 

διεξαγωγή φιλικών παγκύπριων αγώνων Cross Fit αφού καταβάλουν το ποσό των                   

€400 + ΦΠΑ και να τους παρασχεθεί φωτισμός και περίφραξη.  

 

6. Εισηγήσεις Δημοτικών Συμβούλων. Αρ. Φακ.: 1.2.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα επανέλθει όταν θα είναι παρόν και ο     

κ. Τ. Φλουρέντζου και να σταλούν τα σχετικά πρακτικά σύσκεψης στα μέλη. 
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7. Διάφορα  

 

7.1. Απογευματινή Φοίτηση στο «Γιώρκειο». Αρ. Φακ.: 4.0.7 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το περιεχόμενο της συνημμένης ανακοίνωσης για την 

απογευματινή φοίτηση στο «Γιώρκειο».  

 

8. Οχληρία από εγκαταλειμμένο όχημα. Αρ. Φακ.: 5.10.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση 

όταν θα είναι παρόντα όλα τα μέλη. 

 

9. Πληρωμή προσωπικού της Σχολικής Εφορείας για εργασία κατά την ημέρα 

των εκλογών. Αρ. Φακ.:13.0.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως καταβληθεί το ποσό των €600 στη Σχολική 

Εφορεία Παραλιμνίου για να καταβληθεί ως αμοιβή στο προσωπικό της που έχει 

εργασθεί κατά την ημέρα των εκλογών.  

 

10. Αναθεώρηση του προϋπολογισμού για την προσφορά καθαριότητας του 

Δημοτικού Σταδίου. Αρ. Φακ.: 15.0.6/21, 8.17.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο προϋπολογισμός της προσφοράς για την 

καθαριότητα του Δημοτικού Σταδίου αναθεωρηθεί στα €25.000 λόγω των πολλών 

εργασιών που απαιτείται να γίνονται.  

 

11. Αγορά καινούριου σκυβαλοφόρου οχήματος. Αρ. Φακ.: 15.0.0, 8.2.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την κατάσταση των σκυβαλοφόρων 

οχημάτων του Δήμου αποφάσισε την προκήρυξη προσφοράς για αγορά ενός καινούριου 

σκυβαλοφόρου με την μεγαλύτερη δυνατή χωρητικότητα σκυβάλων και προϋπολογισμό 

€150.000. Όρους για την προσφορά να ζητηθεί να ετοιμάσει ο σύμβουλος 

μηχανολόγος/μηχανικός. 

 

12. Συνεργασία με την εταιρεία παροχής συστήματος διαχείρισης στόλου 

οχημάτων. Αρ. Φακ.: 8.2.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή της εταιρείας  ημερομηνίας 21/4/2021 

και αποφάσισε να εγκρίνει τη συνεργασία πλέον με την νέα εταιρεία που προέκυψε μετά 

τη συγχώνευση, επειδή έλαβε υπόψη την μέχρι τώρα πολύ καλή συνεργασία και 

εξυπηρέτηση καθώς και την ποιότητα και εύρος των πληροφοριών που αντλούνται μέσω 

του συστήματος της για τη διαχείριση του στόλου οχημάτων όπως επίσης και τη μείωση 

της τιμής μονάδος από €11,00 σε  €8,80. 
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13. Ανανέωση της σύμβασης συντήρησης της Oracle. Αρ. Φακ.: 8.0.4, 1.6.0/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση ανανέωσης της σύμβασης συντήρησης 

της Oracle USA για ακόμα ένα χρόνο με κόστος €2.200 + ΦΠΑ. 

 

14. Κόστος μεταφοράς της Μονάδας Επεξεργασίας Ανακυκλώσιμου Γυαλιού.                   

Αρ. Φακ.: 7.9.10/6, 5.9.50 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση δαπάνης ύψους €5.500 περίπου για 

μεταφορά από την Ελλάδα στο Παραλίμνι της Μονάδας Επεξεργασίας Ανακυκλώσιμου 

Γυαλιού στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Invalor 

101 “Balkan-Med 2014-2020”.  

 

15. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

16. Διάφορα  

 

16.1. Αστική Ευθύνη – Αποζημίωση. Αρ. Φακ.: 2.9.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής της 

ασφαλιστικής εταιρείας Trust ημερομηνίας 17/5/2021 και αποφάσισε την πληρωμή του 

ποσού των €1.500 στην αναφερόμενη εταιρεία ως το προβλεπόμενο excess στην 

συμφωνία αστικής ευθύνης, μετά τον διακανονισμό της αποζημίωσης που θα καταβάλει 

στην αιτήτρια μετά το ατύχημα που είχε στον παραλιακό πεζόδρομο στις 19/7/2019.  

 

16.2. Επιδιόρθωση οχήματος ΚQV068. Αρ. Φακ.: 8.2.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της προσφοράς της εταιρείας Andreas 

Anthimou Pafitis Services Ltd ύψους €2.341,66 για επιδιόρθωση του σκυβαλοφόρου 

ΚQV068.  

 

16.3. Άδειες Λειτουργίας. Αρ. Φακ.: 5.9.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 4.2 της συνεδρίασης 

13/21 ημερομηνίας 2/6/2021 εξέτασε τις αιτήσεις για άδεια λειτουργίας για τα 

ξενοδοχεία και οργανωμένα διαμερίσματα που αναφέρονται στο συνημμένο σημείωμα 

της Υγειονομικού Λειτουργού και αποφάσισε να εγκρίνει την έκδοση της άδειας 

λειτουργίας τους για το 2021.  
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16.4. Ανακύκλωση. Αρ. Φακ.: 5.9.61/Α 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Καθαριότητας 

μελετήσει γενικά το θέμα της ανακύκλωσης και να υποβάλει έκθεση/εισήγηση.  

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης 

Δήμαρχος  

 


