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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

19/21 

 

 

Ημερομηνία: 4 Αυγούστου 2021 

 

Ώρα έναρξης: 13:45΄ 

 

Ώρα λήξης: 15:10΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Αντιδήμαρχος 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 8.2) 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 7.3) 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Απόντες:  

 

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενος: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

κ. Χριστάκης Βασιλείου   Δημοτικός Μηχανικός (για τα θέματα 5.1 και 8.2.) 

 

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 

κ. Σ. Σταύρου, Τ. Τσόκκου και Μ. Μουλαζίμη  που απουσιάζουν.  
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1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών των πιο κάτω 

συνεδριάσεών του χωρίς παρατηρήσεις: 

 

- 15/21 ημερομηνίας  17/6/2021 

- 16/21 ημερομηνίας   28/6/2021 

- 18/21 ημερομηνίας  13/7/2021 

 

2. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πληρωμή των πιο κάτω πληρωμών: 

 

3.1.  Έγκριση αιτήματος για την παραχώρηση της παραλίας Αγίας Τριάδας για 

διεξαγωγή εκδήλωσης. Αρ. Φακ.: 7.0.28, 7.0.33 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Ρωμηοσύνη για παραχώρηση της παραλίας της Αγίας Τριάδας για διοργάνωση 

δύο συναυλιών στις 17 και 18 Αυγούστου για φιλανθρωπικούς σκοπούς (υπέρ του 

ΚΕΠΑ) και προς το σκοπό αυτό να τους παραχωρηθεί η πίστα και τα κάγκελα 

περίφραξης του χώρου, χωρίς φόρο θεάματος και ούτε οποιαδήποτε άλλη χρέωση για τη 

χρήση του χώρου. 

 

Να τους ζητηθεί να υποβάλουν σχέδιο ασφάλειας και υγείας και να τους τονισθεί ότι θα 

έχουν απόλυτη ευθύνη σε περίπτωση οποιασδήποτε απαίτησης για αποζημίωση εξαιτίας 

της εκδήλωσης και επίσης ότι οφείλουν να φροντίσουν να τηρηθούν όλα τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα και κανονισμοί πρόληψης της διασποράς του covid-19. 

 

3.2.   8
ο
 Φεστιβάλ θερινού Κινηματογράφου. Αρ. Φακ.: 13.0.7/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή τη συζήτηση του θέματος 3.1 αποφάσισε να 

εξετάσει και το θέμα διοργάνωσης του καθιερωμένου φεστιβάλ θερινού κινηματογράφου 

και αφού μελέτησε την επιστολή του Συμβούλιο Νεολαίας ημερομηνίας 4/8/2021 

αποφάσισε όπως οι κ. Δήμαρχος και Τ. Φλουρέντζου συναντηθούν με το Συμβούλιο 

Νεολαίας για να επανεξετάσουν το θέμα.  

 

3.3. Αίτηση τηλεοπτικού σταθμού Extra TV για διοργάνωση θεατρικής  

παράστασης στο Αμφιθέατρο. Αρ. Φακ.: 4.0.6/1, 7.0.9, 3.3.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε επίσης και το πιο πάνω θέμα και αποφάσισε την 

έγκριση του αιτήματος του τηλεοπτικού σταθμού Extra TV για διοργάνωση θεατρικής 

παράστασης στο Αμφιθέατρο στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2021.  

 

Αποφάσισε επίσης όπως το Αμφιθέατρο παραχωρηθεί δωρεάν και χωρίς φόρο θεάματος 

με αντιστάθμισμα την τηλεοπτική διαφήμιση του Πρωταρά για 10 ημέρες.  
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4. Συμφωνία για την παραχώρηση άδειας χρήσης ακινήτου για την ανέγερση, 

λειτουργία και διαχείριση κέντρου προστασίας και απασχόλησης παιδιών 

«Παιδική Λέσχη». Αρ. Φακ.: 7.9.10/13, 13.0.3 

 

Το Δημοτικό αποφάσισε την έγκριση του συνημμένου κειμένου της πιο πάνω συμφωνίας 

και εξουσιοδότησε τον κ. Δήμαρχο να την υπογράψει.  

 

5. Διάφορα  

 

5.1. Αρ. Φακ.: Β44/2008 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα και τα σημ. αρ. 19 και 20, αποχώρησε από 

την αίθουσα.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση έκδοσης της άδειας οικοδομής για την 

πιο πάνω υπόθεση και όσον αφορά το περιεχόμενο της σημείωσης (β), της Πολεοδομικής 

Άδειας με αρ. ΑΜΧ/030/2012, θα συζητηθεί μελλοντικά σε σχέση με τις χρήσεις 

καταστημάτων.  

 

6. Αποδοχή πιστοποίησης υπογραφής για αιτήσεις στην Τεχνική Υπηρεσία από 

μελετητές. Αρ. Φακ.: 1.7.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε όπως 

το πιο πάνω θέμα επανεξετασθεί σε άλλη συνεδρίαση.  

 

7. Υποθέσεις Προσωπικού 

 

7.1. Πλήρωση Θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας. Αρ. Φακ.: 2.0.11 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σύμφωνα με την επιστολή του 

Υπουργείου Εσωτερικών αρ. φακ.: 19.07.003.004 ημερομηνίας 12/7/2021 έχει 

αποπαγοποιηθεί η κενωθείσα θέση Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας μετά την 

παραίτηση ΧΧΧΧΧΧΧ.  

 

Είπε επίσης ότι με βάση το άρθρο 6(6)(γ) του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 

Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου που προβλέπει ότι ο πίνακας που έχει 

καταρτισθεί μετά τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων αλλά και των προσωπικών 

συνεντεύξεων των υποψηφίων, χρησιμοποιείται για την πλήρωση θέσεων που είναι κενές 

κατά την ημερομηνία καταρτισμού του και για θέσεις που θα κενωθούν στο διάστημα 

ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του και ότι το Δημοτικό Συμβούλιο 

κατάρτισε τον πιο πάνω πίνακα με βάση την απόφασή του στο θέμα 1 και 1β της 

συνεδρίασης 21/20 ημερομηνίας 24/9/2020. 

 

Διευκρίνισε ότι η πιο πάνω πρόνοια περιλαμβανόταν και στην προκήρυξη στην 

παράγραφο 10 του Πλαισίου Πλήρωσης της Θέσης. 
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Γι’ αυτό, πρόσθεσε και σύμφωνα με τον Καν. 17 των περί Δημοτικής Υπηρεσίας 

Κανονισμών του Δήμου Παραλιμνίου πρότεινε την πλήρωση της κενωθείσας θέσης του 

Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας από τον ΧΧΧΧΧΧΧ που είναι ο επόμενος στη σειρά 

κατάταξης του πίνακα που έχει καταρτισθεί όπως πιο πάνω αναφέρεται.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της πιο πάνω πρότασης του                               

κ. Δημάρχου και γι’ αυτό, να κληθεί ο ΧΧΧΧΧΧΧΧ να αναλάβει καθήκοντα 

Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας κλίμακα Α8-Α10-Α11 από τις 23/8/2021.  

 

Αποφάσισε επίσης να κληθεί άμεσα και πριν την έγκριση των παρόντων πρακτικών.  

 

7.2.    Πλήρωση Θέσης Τεχνικού Μηχανικού. Αρ. Φακ.: 2.0.21 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σύμφωνα με την επιστολή του 

Υπουργείου Εσωτερικών αρ. φακ.: 19.07.003.004 ημερομηνίας 23/7/2021 έχει 

αποπαγοποιηθεί η κενωθείσα θέση Τεχνικού Μηχανικού μετά την παραίτηση 

ΧΧΧΧΧΧΧ. 

 

Είπε επίσης ότι με βάση το άρθρο 6(6)(γ) του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 

Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου που προβλέπει ότι ο πίνακας που έχει 

καταρτισθεί μετά τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων αλλά και των προσωπικών 

συνεντεύξεων των υποψηφίων, χρησιμοποιείται για την πλήρωση θέσεων που είναι κενές 

κατά την ημερομηνία καταρτισμού του και για θέσεις που θα κενωθούν στο διάστημα 

ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του και ότι το Δημοτικό Συμβούλιο 

κατάρτισε τον πιο πάνω πίνακα με βάση την απόφασή του στο θέμα 2 και 2β της 

συνεδρίασης 21/20 ημερομηνίας 24/9/2020. 

 

Διευκρίνισε ότι η πιο πάνω πρόνοια περιλαμβανόταν και στην προκήρυξη στην 

παράγραφο 10 του Πλαισίου Πλήρωσης της Θέσης. 

 

Γι’ αυτό, πρόσθεσε και σύμφωνα με τον Καν. 17 των περί Δημοτικής Υπηρεσίας 

Κανονισμών του Δήμου Παραλιμνίου πρότεινε την πλήρωση της κενωθείσας θέσης του 

Τεχνικού Μηχανικού από την ΧΧΧΧΧΧΧ που είναι η επόμενη στη σειρά κατάταξης του 

πίνακα που έχει καταρτισθεί όπως πιο πάνω αναφέρεται.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της πιο πάνω πρότασης του                               

κ. Δημάρχου και γι’ αυτό, να κληθεί η ΧΧΧΧΧΧΧ να αναλάβει καθήκοντα Τεχνικού 

Μηχανικού  κλίμακα Α5(II)-Α7-Α8(Ι) από τις 9/8/2021.  

 

Αποφάσισε επίσης να κληθεί άμεσα και πριν την έγκριση των παρόντων πρακτικών.  

 

7.3.   Πλήρωση θέσεων Γραμματειακού Λειτουργού. Αρ. Φακ.: 2.0.15 
 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Δήμος έχει εγκριμένες και 

απαγοποιημένες 4 θέσεις Γραμματειακού Λειτουργού σύμφωνα με τις επιστολές του                    
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Γενικού Διευθυντή της Βουλής αρ. φακ.: 13.23.007.008 και 13.23.007.010 με 

ημερομηνίες 9/10/2018 και 30/1/2020 αντίστοιχα και έχει ζητηθεί η αποπαγοποίηση μιας 

επιπρόσθετης εγκριμένης θέσης και έγκριση και αποπαγοποίηση ακόμα μιας θέσης,  έτσι 

ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου σε προϊσταμένους στα Τμήματα Κεντρικού 

Αρχείου, Αρχείου Τεχνικής Υπηρεσίας, Λογιστηρίου, Υδατοπρομήθειας, Προσφορών 

και Γάμων και πρότεινε όπως πληρωθούν άμεσα οι θέσεις στα Τμήματα Κεντρικού 

Αρχείου, Αρχείου Τεχνικής Υπηρεσίας, Λογιστηρίου, Υδατοπρομήθειας με προκήρυξη 

των θέσεων ενδοϋπηρεσιακά όπου θα καθορίζεται ότι ο  προαγόμενος θα αναλάβει 

συγκεκριμένα καθήκοντα όπως πιο πάνω αναφέρεται.  

 

Οι υποψήφιοι, πρόσθεσε, να κληθούν σε  προφορική συνέντευξη από τα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο αφού λάβει υπόψη τα προσόντα, την αρχαιότητα, την 

αξία και την προφορική συνέντευξη του κάθε υποψηφίου να αποφασίσει ποιος προάγεται 

και πού τοποθετείται.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της πιο πάνω πρότασης του                            

κ. Δημάρχου τόσο όσον αφορά στην πλήρωση των κενών εγκεκριμένων τεσσάρων 

θέσεων Γραμματειακού Λειτουργού όσο και τη διαδικασία πλήρωσής τους.  

 

Ο κ. Σ. Κωνσταντίνου αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

8. Διάφορα  

 

8.1. Φιλανθρωπικές εισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή του ποσού των €500 στον 

ΧΧΧΧΧΧΧ για αντιμετώπιση μέρους ιατρικών εξόδων για το άρρωστο παιδί του.  

 

8.2. Δελτίο Θεώρησης Σχεδίων Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Αρ, Σχεδίου 

400453400. Αρ. Φακ.: 6.1.3 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα και την επιστολή των αιτητών ημερομηνίας 

28/6/2021, αποχώρησε από την αίθουσα.  

 

Το Δημοτικό Συμβουλίου αποφάσισε για ανθρωπιστικούς λόγους να μην υπάρξει 

ένσταση από το Δήμο για την έγκριση ηλεκτροδότησης των διαμερισμάτων εντός του 

τεμαχίου αρ. 152, τμήμα 3, Αρ. Σχ. 2-288-379 σύμφωνα με την πιο πάνω αίτηση. 

 

Ο κ. Τ. Βλίττης αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε, όπως είπε.  
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8.3. Σύστημα Διαλογής στην Πηγή και Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιμων και 

Οργανικών/Βιολογικών αποβλήτων και Εφαρμογή Συστήματος «Πληρώνω 

όσο Πετώ (ΠΟΠ) με προπληρωμένη σακούλα. Αρ. Φακ.: 5.9.50, 7.1.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο Δήμος εκδηλώσει ενδιαφέρον για το πιο 

πάνω θέμα και υποβάλει σχετική αίτηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


