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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

12/18 

 

Ημερομηνία: 3 Μαΐου 2018 

 

Ώρα έναρξης: 19:00΄ 

 

Ώρα Λήξης: 21:30΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 1) 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  (μέχρι το θέμα 6.6) 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 1)  

κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 6.2) 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 6.1) 

 

Απόντες:  

 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

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

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του 

κ. Κ. Ιωακείμ που απουσιάζει. 

 

1. Αποβάθρα στην παραλία Βρύση και Γραφεία. Αρ. Φακ.: 7.0.8 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση άδειας χρήσης των γραφείων της 

αποβάθρας της παραλίας Βρύση στους περσινούς χρήστες αφού καταβάλουν 

προκαταβολικά το ποσό των €30/επιβάτη για όσους επιβάτες έχουν αδειοδοτηθεί από το 

Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας με ελάχιστο ποσό των €1.000 και με τους ίδιους όρους 

όπως καταγράφονταν στην περσινή τους άδεια, τονίζοντας ότι η μοναδική διαφημιστική 
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πινακίδα που θα δικαιούνται να τοποθετήσουν θα πρέπει να είναι τέτοιων διαστάσεων 

που θα καλύπτει μόνο το άνω μπροστινό μέρος του γραφείου του καθενός.  

 

Οι κ. Α. Λοΐζου και Μ. Μουλαζίμης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση λόγω ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχαν,  όπως είπαν.  

 

2. Εισηγήσεις Επιτροπής Πολιτισμού 3/4/2018. Αρ. Φακ.: 1.3.2/36 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Πολιτισμού όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής της 

ημερομηνίας 3/4/2018 που επισυνάπτονται, εκτός της εισήγησης για ρήψη 

πυροτεχνημάτων στον Κάππαρη και Περνέρα.  

 

3. Άδειες ανάπαυσης και ασθενείας εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου.                           

Αρ. Φακ.: 2.8.0, 2.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υιοθέτηση των προνοιών της συνημμένης 

εγκυκλίου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ημερομηνίας 11/4/2018 

για τους αορίστου χρόνου εργοδοτουμένους του Δήμου.  

 

4. Αιτήσεις υδροδότησης. Αρ. Φακ.: 4.7.5, 4.7.17 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υδροδότηση της γεωργικής αποθήκης που 

βρίσκεται στο τεμ. 302 Σχ. 2-293-375 Τμήμα 7.  

 

Μελέτησε επίσης την αίτηση που αφορά υδροδότηση τεσσάρων διαμερισμάτων που έχει 

ανεγείρει αντί εστιατορίου που προέβλεπε η άδεια οικοδομής 50/2011                                          

αρ. φακ.: Β65/1994 και αποφάσισε την έγκρισή της. Τα δικαιώματα παροχής νερού να 

συμψηφισθούν, όταν θα εκδώσει άδεια οικοδομής για τα διαμερίσματα, με τα 

δικαιώματα που πλήρωσε κατά την έκδοση της πιο πάνω άδειας.  

 

5. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με διαφωνία του κ. Γ. Ποταμού αποφάσισε την έγκριση των πιο 

κάτω πληρωμών:  

 

6. Διάφορα  

 

6.1. Στέγαστρα στάσεων λεωφορείων. Αρ. Φακ.: 4.4.0/6 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αφαιρεθεί ένα τμήμα από κάθε στέγαστρο των 

στάσεων λεωφορείων της οδού Πρωταρά αφαιρεθούν και τοποθετηθούν στην Περνέρα. 

 

Ο κ. Γ. Καράς αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε, όπως είπε.  
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6.2. Πετόσφαιρα επί της παραλίας. Αρ. Φακ.: 13.0.2, 7.0.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως καταργηθεί το γήπεδο πετόσφαιρας που 

υφίσταται στην παραλία Λούμα, αφού δημιουργηθούν νέα γήπεδα στην παραλία Αγίας 

Τριάδας. 

 

Ο κ. Α. Λοΐζου αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε, όπως είπε.  

 

6.3. Αποχωρητήρια παραλιών. Αρ. Φακ.: 8.7.0/19, 7.0.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι έχει ήδη αρχίσει η τουριστική περίοδος 

με πολύ ψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία και κατ’ επέκταση στις παραλίες, αποφάσισε 

όπως αγορασθούν υπηρεσίες από εργολάβο για την ανέγερση των αποχωρητηρίων στην 

παραλία Βρύση παρά το ξενοδοχείο Vryssiana και ο Δήμος να προμηθεύσει τα υλικά.  

 

6.4. Ανακυκλώσιμα υλικά. Αρ. Φακ.: 5.9.61/Α 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τη συνημμένη έκθεση της Υγειονομικής 

Επιθεωρήτριας και αποφάσισε την έγκριση της προσφοράς όπως αναφέρεται πιο πάνω. 

 

6.5. Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης από Τοπικές Αρχές Υπηκόων 

Τρίτων Χωρών. «Μωσαϊκό Πολιτισμών». Αρ. Φακ.: 7.9.10/8 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, στα πλαίσια του πιο πάνω προγράμματος αποφάσισε τις πιο 

κάτω πληρωμές: 

Δικαιούχος       Γ΄ ΤΕΑ      Δ΄ ΤΕΑ 

 

   Δήμος Παραλιμνίου   €11.988,97   €10.436,77 

   Δήμος Αγίας Νάπας   €  8.796,57   €  1.474,91 

   Δήμος Δερύνειας    €  6.033,60   € ------------ 

   Δήμος Σωτήρας    €  6.125,75   €  6.421,48 

   Enoros Consulting Ltd   €10.817,03   €  8.129,16 

 

6.6. Σχολικοί Τροχονόμοι. Αρ. Φακ.: 13.0.3, 7.0.30 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την επιστολή του Αρχηγού Αστυνομίας             

αρ. φακ.: 16.29.008.006 ημερομηνίας 29/3/2018 αποφάσισε τον ορισμό των πιο κάτω ως 

Σχολικών Τροχονόμων: 

 

Ο κ. Γ. Ποταμός αποχώρησε από την συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε όπως είπε. 

 

 

 

 



4 

 

6.7. Ενοικίαση σαρώθρου. Αρ. Φακ.: 8.2.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 3.3 της συνεδρίασης 

10/18 ημερομηνίας 19/4/2018 αποφάσισε την έγκριση της προσφοράς ύψους 

€3.900/μήνα + ΦΠΑ για την ενοικίαση σαρώθρου. 

 

6.8. Κοινωνική Πρόνοια. Αρ. Φακ.: 12.0.0, 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε την έγκρισή του για παροχή οικονομικής 

βοήθειας.. ..  

 

Αποφάσισε επίσης την παραχώρηση ποσού ύψους €300 στον άπορο και άρρωστο 

δημότη.. ..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


