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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

37/15 

 

 

Ημερομηνία: 17 Δεκεμβρίου 2015 

 

Ώρα έναρξης:  18:15΄ 

 

Ώρα Λήξης: 21:15΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Ανδρέας Οικονόμου       Αντιδήμαρχος  

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Μαυρουδής Μαυρουδής    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

 

Απόντες: 

 

κ. Γιώργος Νικολέττος       Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Κίττος         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου     (για προσωπικούς  λόγους) 

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου        

 

Παρακαθήμενος:  
 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα έξι μέλη και ότι 

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των 

κ. Γ. Νικολέττου, Τ. Τσόκκου, Α. Κίττου,  Α. Λοΐζου και Α. Μουλαζίμη, που 

απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους.  

 

1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.  

    Αρ. Φακ.: 1.3.2/1 

 

1.1. Πρακτικά συνεδρίασης 34/15 ημερομηνίας 19/11/2015. Αρ. Φακ.: 1.3.2/30, 

4.7.0, 3.0.0, 5.9.59, 7.0.9, 9.0.16, 9.0.18, 9.0.27, 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρακτικών της συνεδρίασής του 34/15 

ημερομηνίας 19/11/2015 με τις πιο κάτω παρατηρήσεις:  
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Στο θέμα 3.1 να καταγραφούν οι αποφάσεις που λήφθηκαν αλλά δεν καταγράφηκαν και 

αφορούν στο θέμα 1.3 της συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονομικών 6/10/2015 για να 

δοθεί το αντίστοιχο οφειλόμενο πόσο ως βοήθεια για εξόφληση και στο θέμα 2.4.1 για 

να διαγραφούν οι οφειλές ύψους €2.632,40 αφού η υπηρεσία διερεύνησε το θέμα και 

έχει διαφανεί ότι δεν λειτούργησε το υποστατικό της αναφερόμενης εταιρείας και ούτε 

μπορούν να εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες της αφού έχουν φύγει από την Κύπρο προ 

πολλού.  

 

Επιπρόσθετα να καταγραφεί ότι εξετάστηκε και το θέμα των οφειλών του San Antonio 

μετά από πρόταση της κας Τ.Τσόκκου ως Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών και 

αποφασίστηκε όπως γίνει αποδεκτή η διευθέτηση των οφειλών με την παραχώρηση 

έκπτωσης 50% επειδή πρόκειται για μικρά δωμάτια πρώην ξενοδοχείου και όχι για 

κανονικά διαμερίσματα και να ισχύσει και για τα τέλη που επιβλήθηκαν για το 2015. 

 

Στο θέμα 21.1 να γίνει διόρθωση ώστε η δαπάνη για τη διοργάνωση διαφόρων 

εκδηλώσεων στην τουριστική περιοχή γίνει €20.000 και η δαπάνη για τις 

χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και διάκοσμο να γίνει €25.000. 

 

1.2. Πρακτικά συνεδρίασης 35/15 ημερομηνίας 26/11/2015.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

35/15 ημερομηνίας 26/11/2015 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

1.3. Πρακτικά συνεδρίασης 36/15 ημερομηνίας 1/12/2015. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

36/15 ημερομηνίας 1/12/2015 χωρίς παρατηρήσεις. 

 

2. Εισηγήσεις Επιτροπής Οικονομικών 2/12/2015. Αρ. Φακ.: 1.3.2/30, 3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Οικονομικών όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής της 

ημερομηνίας 2/12/2015 που επισυνάπτονται εκτός των πιο κάτω θεμάτων για τα οποία 

αποφάσισε ως ακολούθως:  

 

- Για τις περιπτώσεις του θέματος 1.3 να δοθεί βοήθεια για εξόφληση των 

οφειλών τους.  

- Να γίνει μείωση κατά 50% στα τέλη σκυβάλων αντί 30% που πρότεινε η 

Επιτροπή επειδή όπως έχει διαφανεί δεν κατοίκησε στην οικία της λόγω 

ανακαινίσεων και είχε ήδη χρεωθεί σε ενοικιασμένο διαμέρισμα. 

- Να ετοιμασθεί απάντηση για το θέμα 3Α. 

 

3. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω  πληρωμών:  

 

4. Διάφορα  

 

4.1.  Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος – Επιμετρητής Γ΄ Φάσης παραλιακού 

πεζόδρομου.  Αρ. Φακ.: 4.2.48 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως διορίσει, με τα ίδια δεδομένα και ποσοστά 

αμοιβής που ίσχυαν στη Β΄ Φάση του παραλιακού πεζόδρομου, το Γραφείο Λάκης 

Ιωσηφίδης και Συνεργάτες ως Ηλεκτρολόγο – Μηχανολόγο και το Γραφείο Ανδρέας 

Πολυκάρπου ως Επιμετρητή, για τις ανάγκες κατασκευής της Γ΄ Φάσης του παραλιακού 

πεζόδρομου.  

 

4.2. Συντήρηση και βελτίωση οδού. Αρ. Φακ.: 4.2.40 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφοράς για επάλειψη με 

ασφαλτικό σκυρόδεμα το τμήμα της οδού Γ. Παπαδοπούλου από την συμβολή της με 

την οδό Μ. Αλεξάντρου μέχρι την συμβολή της με την Λεωφ. Κάππαρη και άλλης 

προσφοράς για τοποθέτηση καρφωτής λίνιας στην μία πλευρά. 

 

4.3. Γιορτή Προσωπικού. Αρ. Φακ.: 9.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διοργάνωση γιορτής για το προσωπικό μετά 

συζύγων στην αίθουσα δεξιώσεων «Λαξιά» στις 10/1/2016 και την παραχώρηση του 

ποσού των €300 στον τυχερό της βασιλόπιττας.  

 

4.4. Επιδιόρθωση κρεβατιών και ομπρελών παραλίας. Αρ. Φακ.: 7.0.11 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προμήθεια διαφόρων εξαρτημάτων και υλικών 

αξίας €28.000  +  ΦΠΑ περίπου για επιδιόρθωση κρεβατιών και ομπρελών παραλίας 

από την εταιρεία Sartas Importers Distributors Ltd. Η παραγγελία προς την 

συγκεκριμένη εταιρεία γίνεται επειδή τα κρεβατάκια και οι ομπρέλες που θα 

επιδιορθωθούν έχουν προμηθευθεί από την εταιρεία αυτή και τόσο τα υλικά όσο και τα 

εξαρτήματα είναι εξειδικευμένα για να προσαρμόζονται σ’ αυτά.  

 

4.5. Εξοπλισμός αθλητικού κέντρου. Αρ. Φακ.: 4.0.5 

 

Το Δημοτικό Συμβουλίου αποφάσισε την έγκριση δαπάνης ύψους €6.000 περίπου για 

προμήθεια από το εξωτερικό, τερμάτων και άλλου εξοπλισμού για το αθλητικό κέντρο 

που απαιτείται για χρήση και από τις ξένες ομάδες που εξέφρασαν πρόθεση να 

χρησιμοποιήσουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την προετοιμασία τους. 

 

4.6. Συνεισφορές – συνεισφορές – φιλανθρωπικές εισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να παραχωρηθούν ποσά ως ακολούθως: 

 

- Όμιλος Αντισφαίρισης Παραλιμνίου     €10.000,00 

- Ένωση Νέων Παραλιμνίου      €10.000,00 

- ΕΝΠ – Καλαθόσφαιρα      €  5.000,00 

- Ρωμηοσύνη        €  3.000,00 

- Ανεμόεσσα       €  1.000,00 

- Ανάδυση       €  1.000,00 

- Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας (Κοινωνικό Παντοπωλείο) €  3.000,00 

- Εκκλησία Αγίου Γεωργίου      €     500,00 

- Εκκλησία Αγίου Δημητρίου       €     500,00 

- Εκκλησία Αγίας Βαρβάρας       €     500,00 

- Όμιλος Οινοφίλων Αμμοχώστου     €  2.000,00 

- Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Π/νίου   €  1.000,00 
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- Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου    €  1.000,00       

  

4.7. Ανανέωση σύμβαση ενοικίασης κτηρίου . Αρ. Φακ.: 8.3.2/10 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανανέωση της σύμβασης ενοικίασης  

ημερομηνίας 30/12/2010 για ακόμα πέντε χρόνια με τους ίδιους όρους και να ζητηθεί να 

μην επιβληθεί η προβλεπόμενη αύξηση.  

 

4.8. Επισήμανση προβλημάτων οδικής ασφάλειας. Αρ. Φακ.: 4.2.16, 4.4.0, 4.9.8 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε την επιστολή ημερομηνίας 9/11/2015 με την οποία 

επισημαίνονται διάφορα προβλήματα οδικής ασφάλειας στην Λεωφ. Πρωταρά – Κάβο 

Γκρέκο και αποφάσισε να παραπεμφθεί στο Τμήμα Δημοσίων Έργων λόγω 

αρμοδιότητας.  

 

4.9. Αίτηση για βοήθεια. Αρ. Φακ.: 3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε αίτημα ημερομηνίας 29/10/2015 για βοήθεια 

εξόφλησης των τελών καθαριότητας που έχουν επιβληθεί και αποφάσισε όπως του 

προσφερθεί εργασία της ειδικότητας του αντίστοιχης αξίας για να ξοφλήσει τα 

αναφερόμενα τέλη.  

 

4.10. Οφειλές εταιρείας CIZMEKA LTD. Αρ. Φακ.: 3.0.0, 4.7.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η πιο πάνω εταιρεία προσκόμισε από τον 

Ιούνιο 2015 επιταγές για σταδιακή εξόφληση των οφειλών της αλλά από το Σεπτέμβριο 

οι επιταγές της δεν μπορούν να ξοφληθούν και ζήτησε όπως προσκομίσει νέες επιταγές 

που να ισχύουν από τη νέα τουριστική περίοδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την 

έγκριση του πιο πάνω αιτήματος. 

 

4.11. Αίτημα εκκλησίας Αγίου Γεωργίου. Αρ. Φακ.: 7.0.25, 13.0.1, 4.8.0/2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος της εκκλησίας Αγίου 

Γεωργίου για τοποθέτηση από το Δήμο συστήματος άρδευσης στο υπό κατασκευή 

πάρκο στον περίβολο της εκκλησίας του Αποστόλου Μάρκου.  

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης 

Δήμαρχος   


