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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

9/22 

 

Ημερομηνία: 10 Μαΐου 2022 

 

Ώρα έναρξης: 18:30΄ 

 

Ώρα λήξης: 19:30΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης Αντιδήμαρχος 

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Σταύρος Σταύρου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 6.1) 

 

Απόντες:  

  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου 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 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. Μ. Τσιολάκη, Κ. Ιωακείμ. Σ. Κωνσταντίνου και Τ. Φλουρέντζου που απουσιάζουν 

καθώς και της κας Μ. Μουλαζίμη που απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

1. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 7/22 

ημερομηνίας 13/4/2022. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

7/22 ημερομηνίας 13/4/2022 χωρίς παρατηρήσεις. 
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2. Πληρωμή αδειών ανάπαυσης πρώην μόνιμων Ναυαγοσωστών.  

Αρ. Φακ.: 7.0.3, 2.5.0, 2.8.0, 2.4.1  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών 

αρ. φακ.: 06.19.013.002 ημερομηνίας 20/4/2022 και αποφάσισε όπως πληρωθούν οι 

συσσωρευμένες ημέρες άδειας των ναυαγοσωστών που είχαν σε πίστη τους στις 

31/12/20+21 

 

3. Καθυστερημένες οφειλές προς το ΤΑΥ για χρήση ανακυκλωμένου νερού.                     

Αρ. Φακ.: 5.4.0, 4.8.0/2, 1.8.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την πρόταση για εξώδικο συμβιβασμό 

της αγωγής αρ. 218/2015 του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων εναντίον του Δήμου για 

χρήση ανακυκλωμένου νερού από 1/8/2002 μέχρι 31/12/2012 όπως περιγράφεται στη 

συνημμένη επιστολή του αναφερόμενου Τμήματος προς τον δικηγόρο του.  

 

4. Αιτήσεις Υδροδότησης. Αρ. Φακ.: 4.7.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη βάση και σύμφωνα με την απόφαση στο θέμα 6 της 

συνεδρίασης 12/21 ημερομηνίας 27/5/2021 αποφάσισε την παροχή νερού στα πιο κάτω 

υποστατικά: 

 

- τεμ. 117 Σχ. 2-292-375 τμήμα 19 

- τεμ. 475 Σχ. 2-295-376 και 37 τμήμα 17 

 

5. Εγκρίσεις πληρωμών. Αρ. Φακ: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  

 

6. Διάφορα 

 

6.1 Εκδηλώσεις Συμβουλίου Νεολαίας. Αρ. Φακ.: 13.0.7/1, 9.0.21 

 

Η κα Μ. Μουλαζίμη προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την πρόταση του Συμβουλίου Νεολαίας 

να διοργανώσει παραστάσεις κινηματογράφου από 14 μέχρι 30/7/2022 με κόστος 

περίπου €45.000 και προς το σκοπό αυτό να του καταβληθεί το ποσό των €30.000 άμεσα 

για κάλυψη των προκαταρκτικών εξόδων. 
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6.2 Βράβευση άριστων μαθητών. Αρ. Φακ.: 9.0.25, 13.0.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση στα πιο κάτω σχολεία τα 

αντίστοιχα ποσά για βράβευση των άριστων μαθητών τους:  

 

Λύκειο Παραλιμνίου   €300 

Γυμνάσιο Παραλιμνίου  €200 

Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου €200 

Xenion High School  €200 

Μουσικό Λύκειο Φρενάρους €100 

Τεχνική Σχολή Αυγόρου €100 

 

Αποφάσισε επίσης την καταβολή του ποσού των €500 στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου ως 

συνεισφορά στη φιλανθρωπική εκδήλωση που θα διοργανώσει στις 21/5/2022. 

 

6.3 Άδειες λειτουργίας υποστατικών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Αρ. Φακ.:  5.9.35/6, 5.9.35/5, 5.9.35/107, 5.9.35/59, 5.9.35/27, 5.9.34/5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με βάση την απόφασή του στο θέμα 4.2 της συνεδρίασης 13/21 

ημερομηνίας 2/6/21 ενέκρινε την έκδοση άδειας λειτουργίας των πιο κάτω επιχειρήσεων: 

 

- Vrissiana Hotel   

- Tsokkos Protaras    

- Constantinos The Great  

- Bliss Bar    

- Tsiolakis Vryssi Hotel   

- Marlita Hotel Apts   

- Serena Beach Bar   

 

6.4 Ανανέωση στόλου οχημάτων του Δήμου. Αρ. Φακ.: 8.2.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ανατεθεί στον Μηχανολόγο Μηχανικό να 

επιθεωρήσει τα οχήματα του Δήμου και με προοπτική την αντικατάσταση όσων είναι 

πέραν των 15 χρόνων να ετοιμάσει σχετικούς όρους προκήρυξης προσφορών που να 

αφορούν τόσο τα προς αντικατάσταση όσο και επιπρόσθετων, είτε σκυβαλοφόρων, είτε 

διπλοκάμπινων / μονοκάμπινων, είτε SUV, είτε μικρά σαλούν αναλόγως των αναγκών.  

 

Επίσης να διερευνηθεί κατά πόσο θα μπορούσε ένα από τα σκυβαλοφόρα να μετατραπεί 

σε υδροφόρο ή να αγορασθεί καινούργιο και για απάμβλυνση των προβλημάτων μέχρι 

την προμήθεια των καινούργιων οχημάτων, να προκηρυχθεί προσφορά ενοικίασης με 

προϋπολογισμό €50.000 για ένα χρόνο.  

 

6.5 Στολές προσωπικού. Αρ. Φακ.: 15.0.0, 8.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση δαπάνης €10.000 + ΦΠΑ για προμήθεια 

στολών του εργατικού προσωπικού.  
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6.6 Διαφημιστικές πινακίδες ΕΝΠ. Αρ. Φακ.: 13.0.4, 3.3.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση σύνδεσης δύο διαφημιστικών πινακίδων 

της ΕΝΠ σε παροχή ηλεκτρισμού του Δήμου.  

 

6.7 Αγωγή 290/2020 V Δήμος Παραλιμνίου.  

Αρ. Φακ.: 4.0.16, 1.8.0/2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 7.1 

της Συνεδρίας 3/22 ημερομηνίας 22/2/2022 έγινε υπηρεσιακή σύσκεψη υπό τον                       

κ. Δήμαρχο στην παρουσία των Δικηγόρων Μ. Μουαΐμη και Χρ. Μουαΐμη, του 

Δημοτικού Μηχανικού, του Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Α. Γεωργίου που ήταν 

και Συντονιστής της Σύμβασης, του κ. Γ. Καρά εκ μέρους του μελετητικού γραφείου για 

την ανέγερση της αίθουσας αθλοπαιδιών και της κας Αθηνάς Παπαφιλίππου Λειτουργού 

της Τεχνικής Υπηρεσίας όπου συζητήθηκαν οι εκκρεμότητες που υπάρχουν με τον 

εργολάβο (ενάγοντα στην Αγωγή 290/20 Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου) όπως 

αυτές προκύπτουν από την Έκθεση Απαίτησης της Ενάγουσας Εταιρείας και την Έκθεση 

υπεράσπισης και ανταπαίτησής του από την πλευρά του Δήμου στην πιο πάνω αγωγή.  

 

Έγινε εκτενής ανάλυση όλων των δεδομένων σύμφωνα με την αγωγή, του χρόνου που θα 

μεσολαβήσει μέχρι την εκδίκαση της αγωγής και τον χρόνο διεκπεραίωσής της όταν θα 

αρχίσει (θα υπάρχουν εκατέρωθεν αρκετοί μάρτυρες), λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι οι 

υπηρεσιακοί μάρτυρες μέχρι την εκδίκαση της αγωγής θα έχουν αφυπηρετήσει και ότι ο 

Δήμος θα συνενωθεί με άλλους Δήμους και θα είναι άλλη οντότητα (βλέπε 

μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης) και με την πάροδο του χρόνου αυτού (3-5 χρόνια) 

η μνήμη των μαρτύρων εξασθενεί και τα έξοδα της διαδικασίας θα επαυξηθούν αφού θα 

χρειαστούν εκθέσεις εμπειρογνωμόνων ή/και διαιτητή, έξοδα μαρτύρων, δικηγορικά 

έξοδα και άλλα έξοδα τα οποία προϋπολογίζονται γύρω στις €100.000 και σταθμίζοντας 

όλα τα πιο πάνω και σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για 

προσπάθεια εξωδικαστηριακού συμβιβασμού αποφασίστηκε να προταθεί ως εισήγηση 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, ώστε άνευ βλάβης των δικαιωμάτων του 

Δήμου να προταθεί προς τον δικηγόρο της άλλης πλευράς (της Ενάγουσας) υπό μορφή 

βολιδοσκόπησης εάν οι πελάτες του αποδέχονται το ποσό των €100.000 για πλήρη 

εξωδικαστηριακή εξόφληση της απαίτησης και η κάθε πλευρά να επωμιστεί τα έξοδά 

της.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού μελέτησε τα πιο πάνω αποφάσισε την έγκριση της πιο 

πάνω εισήγησης και να δοθούν άμεσα οδηγίες προς τον δικηγόρο του Δήμου να 

προχωρήσει και να υποβάλει την αναφερόμενη πρόταση υπό μορφή βολιδοσκόπησης για 

εξωδικαστηριακό συμβιβασμό άνευ βλάβης των οποιωνδήποτε δικαιωμάτων του Δήμου.  

 

Ανάλογα με την απάντηση που θα λάβει ο δικηγόρος του Δήμου το θέμα να επανέλθει σε 

επόμενη συνεδρίαση.  
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6.8 Αγωγή 355/2017  Vs Δήμος Παραλιμνίου.  

Αρ. Φακ.: 2.9.1/1, 1.8.2/2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η Olympic Insurance Company με την οποία ο 

Δήμος είχε συμβόλαιο ασφάλισης έναντι της ευθύνης εργοδότη και τον εκπροσωπούσε 

στην πιο πάνω δικαστική αγωγή μετά τον τραυματισμό του εργάτη αυτού με 

μοτοσυκλέτα του Δήμου κατά τη διάρκεια της εργασίας του, έχει πτωχεύσει και το 

δικηγορικό γραφείο Ανδρέα Π. Ερωτοκρίτου & ΣΙΑ ΔΕΠΕ που ενεργούσε εκ μέρους της 

ασφαλιστικής εταιρείας απαιτεί το ποσό των €1.500 + ΦΠΑ για τις μέχρι τώρα 

υπηρεσίες του και επίσης ζητά οδηγίες αν θα συνεχίσει να εκπροσωπεί πλέον τον Δήμο 

στην αναφερόμενη αγωγή. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη και το σημείωμα 

της ΛΔΥ ημερομηνίας 19/4/2022 αποφάσισε όπως καταβληθεί το ποσό των €1.500 + 

ΦΠΑ στο δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Π. Ερωτοκρίτου & ΣΙΑ ΔΕΠΕ, να δοθούν 

οδηγίες να συνεχίσει την εκπροσώπηση του Δήμου και να τους ζητηθεί όπως 

προχωρήσουν στην επαλήθευση/ανάκτηση οποιουδήποτε ποσού από την εκκαθάριση της 

αναφερόμενης ασφαλιστικής εταιρείας.  

 

6.9 Αίτηση  Αρ. Φακ:4.7.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 14.2 της συνεδρίασης 

6/22 ημερομηνίας 12/4/2022 ενημερώθηκε ότι οι λογαριασμοί για τη χρήση του 

υποστατικού στη Λεωφ. Πρωταρά 107 ήδη αποστέλλονται στο όνομα και διεύθυνση του 

υποστατικού του ίδιου ιδιοκτήτη στην οδό Αγίου Δημητρίου 51. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επανασύνδεση του υποστατικού με την 

υδατοπρομήθεια και την έκδοση άδειας λειτουργίας, αν δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι, για 

να μην εκδοθεί.  

 

6.10 Αίτηση. Αρ. Φακ.: 4.7.0/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση της πιο πάνω εταιρείας, 

όπως υποβλήθηκε με την επιστολή της ημερομηνίας 7/4/2022 για αποπληρωμή οφειλών 

της με ισόποσες μεταχρονολογημένες επιταγές μέχρι 31/12/22, νοουμένου ότι τους 

τρέχοντες λογαριασμούς θα τους πληρώνει εντός της χρονικής περιόδου που 

καθορίζονται σ’ αυτούς. Η διευθέτηση αφορά δύο υποστατικά.  

 

6.11 Εισφορές σε άλλους οργανισμούς. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 12.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση του ποσού των €500 στο 

Βουλγάρικο Σχολείο για τις ανάγκες του και από τα «Απρόβλεπτα» το ποσό των €2.500 

στην Κυπριακή Ένωση Μπαρτέντερς για τη διοργάνωση του 6
ου

 Cyprus Bar Show.  
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6.12 Φιλανθρωπικές εισφορές. Αρ. Φακ,: 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση του ποσού των €500 σε άπορο 

δημότη. 

 

6.13 Συνεργασία με την JCC. Αρ. Φακ.: 1.5.1, 7.0.11, 1.6.0/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία συνεργασίας με την JCC, για να γίνεται 

δεκτή η πληρωμή για την ενοικίαση κρεβατιών και ομπρελών μέσω κάρτας.  

 

6.14 Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένου οχήματος. Αρ. Φακ.: 5.10.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 10 

της συνεδρίασης 30/21 ημερομηνίας 14/12/2021 τα τρία από τα τέσσερα αναφερόμενα 

οχήματα απομακρύνθηκαν από τους ιδιοκτήτες, ενώ για το 4
ο
 με αρ. εγγραφής ΗΝΚ 018 

δεν υπήρξε ανταπόκριση και γι’ αυτό ζητήθηκαν προσφορές από αδειοδοτημένες 

εταιρείες για την παραλαβή και απομάκρυνσή του και παραλήφθηκαν οι πιο κάτω 

προσφορές: 

 

Economides Metal Recycling Ltd €170 

Thalassinos Metal Recycling Ltd €170 

K. Kyriakou Scrap Metals Ltd €150 

Epiphaniou Scrap Metals Ltd  €140 

 

To Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνει κλήρωση μεταξύ των δύο ισόποσων πιο 

ψηλών προσφερόντων.  

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης 

Δήμαρχος  

 

    

 

 

   

 

 


