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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

6/21 

 

 

Ημερομηνία: 17 Μαρτίου 2021 

 

Ώρα έναρξης: 17:30΄ 

 

Ώρα λήξης: 20:20΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Αντιδήμαρχος  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 5) 

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 5) 

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

  

Παρακαθήμενοι: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

κα. Μαρή Βασιλείου    Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας (για το θέμα 6) 

κ. Ανδρέας Αλαπαής    Τεχνικός Ηλεκτρολογίας (για τα θέματα 1 μέχρι 4)  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει πλήρης απαρτία. 

 

1. Ηλεκτρολογικές εργασίες στο χώρο στάθμευσης παρά το Lidl Πρωταρά.                    

Αρ. Φακ.: 4.13./1, 4.5.0, 4.14.38 

 

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως ο Τεχνικός Ηλεκτρολογίας ο οποίος 

ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι: 

 

- Η προσφορά της ΑΗΚ για κολώνες οδικού φωτισμού στον δρόμο προς το πιο 

πάνω έργο ανέρχεται στα €22.279,42. 

- Αναμένεται η προσφορά της ΑΗΚ για τους μετρητές στους χώρους στάθμευσης. 

- Για τη φωταγώγηση, wifi, μπάρες και άλλες πρόνοιες θα απαιτηθούν περίπου 

€70.000. 
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- Για τις σωληνώσεις και τις κολώνες θα απαιτηθούν περίπου €50.000 και 

€110.000 αντίστοιχα.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της προσφοράς της ΑΗΚ για τις 

κολώνες οδικού φωτισμού και για τα υπόλοιπα να προκηρύσσονται προσφορές αναλόγως 

των εξελίξεων.  

 

2. Μηχανολογικές και ηλεκτρονικές εργασίες στο κτήριο της πρώην ΣΠΕ.                     

Αρ. Φακ.: 4.0.22 

 

Ο κ. Α. Αλαπαής ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για όλες τις επιδιορθώσεις και 

συντηρήσεις που έχουν γίνει καθώς και για ότι υπολείπεται να γίνει έτσι ώστε να μπορεί 

να λειτουργήσει ως Δημοτικό Μέγαρο. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση 

όπου θα συζητηθεί γενικότερα το θέμα μετακίνησης των υπηρεσιών του Δήμου στο πιο 

πάνω κτήριο. 

 

3. Οδικός φωτισμός. Αρ. Φακ.: 4.5.0 

 

Ο κ. Α. Αλαπαής ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι υπάρχει ασάφεια για το 

χειρισμό του πιο πάνω θέματος με αποτέλεσμα να ζητούνται προσφορές από την ΑΗΚ 

και στο τέλος να μην υλοποιούνται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι εκτός των περιπτώσεων 

αναπτύξεων όπου ολόκληρο το κόστος το καταβάλει ο επιχειρηματίας ή ο ιδιοκτήτης, 

στις περιπτώσεις όπου υπάρχει κολώνα σε οδικό δίκτυο να τοποθετείται λαμπτήρας με 

έξοδα του αιτητή και όταν απαιτείται και τοποθέτηση ενδιάμεσα σε κενά οικόπεδα να 

καταβάλλει ο Δήμος το κόστος και να χρεώνονται έτσι ώστε να πληρώνεται αυτό το 

κόστος με την άδεια οικοδομής. 

 

Διαφώνησε ο κ. Γ. Ποταμός ο οποίος είπε ότι πριν αποφασίσει θα πρέπει να έχει την 

άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

 

Ο κ. Α. Αλαπαής αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

4. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Οικονομικών. Αρ. Φακ.: 1.3.2/30 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την επιστολή του κ. Α. Μουλαζίμη 

ημερομηνίας 4/2/2021 και αποφάσισε όπως ορίσει τον κ. Σταύρο Σταύρου ως μέλος της 

Επιτροπής Οικονομικών σε αντικατάσταση του κ. Α. Μουλαζίμη.  
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5. Άδειες παροχής διευκολύνσεων. Αρ. Φακ.: 7.0.5, 15.0.0 

 

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

Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, όπως είπε.  

 

Ο κ. Τ. Βλίττης διάβασε και κατέθεσε τη συνημμένη πρόταση υπογραμμένη από τον 

Αντιδήμαρχο και άλλους πέντε Δημοτικούς Συμβούλους.  

 

Έγινε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και διαμορφώθηκαν δύο προτάσεις οι οποίες 

τέθηκαν σε ψηφοφορία ως ακολούθως: 

 

1. Πρόταση κ. Δημάρχου: Να προκηρυχθούν προσφορές για όλα τα σημεία παροχής 

διευκολύνσεων εκτός αυτών που προβλέπονται στην παραλία Βρύση και να 

ζητηθεί νομική γνωμάτευση με το ερώτημα αν δικαιούται ο Δήμος να επεκτείνει 

τη σύμβαση παροχής διευκολύνσεων στα σημεία που υπήρχαν στα προηγούμενα 

σχέδια χρήσης της παραλίας αυτής.  

 

2. Πρόταση κ. Αντιδημάρχου: Να μην προκηρυχθεί καμία προσφορά και να ζητηθεί 

νομική γνωμάτευση με το ερώτημα αν μπορεί να παραταθούν οι συμβάσεις 

παροχής διευκολύνσεων σε όλα τα σημεία λόγω της πανδημίας.  

 

Την πρόταση του κ. Δημάρχου ψήφισαν ο ίδιος και οι Τ. Τσόκκου, Γ. Καράς και                              

Κ. Ιωακείμ. 

 

Την πρόταση του κ. Αντιδημάρχου ψήφισαν ο ίδιος και οι Τ. Βλίττης, Μ. Μουλαζίμη,                

Σ. Σταύρου, Μ. Τσιολάκης, Σ. Κωνσταντίνου, Γ. Ποταμός και Τ. Φλουρέντζου.  

 

Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

την υιοθέτηση της πρότασης του κ. Αντιδημάρχου. Αποφάσισε επίσης όπως η 

γνωμάτευση ζητηθεί από το γραφείο Ιωαννίδης, Δημητρίου ΔΕΠΕ οι οποίοι να 

παραστούν και να την παρουσιάσουν σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

 

Η κα. Τ. Τσόκκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.   

 

6. Κανονισμοί που τροποποιούν τους περί Τροχαίας Κίνησης Κανονισμούς του 

Δήμου. Αρ. Φακ.: 1.7.2, 1.7.1 

 

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως η κα. Μ. Βασιλείου η οποία 

ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως της Διακίνησης 

Ποδηλάτων Νόμου του 2018 με βάση τον οποίο τροποποιήθηκαν και σχετικές πρόνοιες 

του περί Δήμων Νόμου και ως συνεπακόλουθο θα πρέπει να τροποποιηθούν και οι περί 

Τροχαίας Κίνησης Κανονισμοί του Δήμου και ενημέρωσε τα μέλη για τις απαιτούμενες 

τροποποιήσεις και αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των συνημμένων κανονισμών που 

τροποποιούν τους περί Τροχαίας Κίνησης Κανονισμούς του Δήμου και την προώθηση 

δημοσίευσής τους.  

 

Η κα. Μ. Βασιλείου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

7. Διάφορα. 

 

7.1. Άδειες λειτουργίας. Αρ. Φακ.: 5.9.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εκδοθούν άδειες λειτουργίας σε όλα τα 

υποστατικά που είχαν εξασφαλίσει τέτοιαν άδεια κατά το 2020.  

 

7.2. Οφειλές προς την ΕΤΑΠ. Αρ. Φακ.: 7.0.29 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή του ποσού των €7.000 στην ΕΤΑΠ 

Αμμοχώστου. 

 

7.3. Δημιουργία πυροζωνών. Αρ. Φακ.: 7.0.0/4 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση ποσού ύψους €5.000 για τη δημιουργία 

πυροζωνών. 

 

7.4.  Λογαριασμός ΑΗΚ κτηρίου πρώην ΣΠΕ. Αρ. Φακ.: 1.5.1, 4.0.22 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πληρωμής του ποσού των €4.340,84 

στην ΚΕΔΙΠΕΣ για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο κτήριο της πρώην ΣΠΕ 

για την περίοδο 31/1/20 μέχρι 31/3/20 κατά την οποία το κτήριο είχε ήδη μεταβιβαστεί 

στο Δήμο.  

 

8. Αίτηση για χρηματική βοήθεια ανέγερσης αναθρεπτηρίου. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 13.0.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος του Κυνηγετικού 

Συλλόγου Παραλιμνίου για επιχορήγηση του αναθρεπτηρίου που σκοπεύουν να 

ανεγείρουν με το ποσό των €2.000 (€1.600 από την σχετική πρόνοια στο κονδύλι 

«Εισφορές σε Άλλους Οργανισμούς» και €400 από τα «Απρόβλεπτα»). 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 

 

 


