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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

17/19 

 

 

Ημερομηνία: 27 Ιουνίου 2019 

 

Ώρα έναρξης: 19:00΄ 

 

Ώρα Λήξης: 21:50΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (μέχρι το θέμα 5)  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 5)  

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 5) 

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Απόντες:  

 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

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. Γ. Ποταμού, Μ. Μουλαζίμη  και Λ. Λοΐζου που απουσιάζουν.  

 

1. Άδειες πλανοδιοπώλησης. Αρ. Φακ.: 5.9.14, 3.3.4 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για άδεια 

πλανοδιοπώλησης και αποφάσισε να παραχωρηθεί άδεια μόνο σε όσους έχουν αιτηθεί 

για καλαμπόκι, μαλλί της γριάς (βαμβάκι), ζωγραφική πορτρέτων και αγγειοπλαστική. 

 



2 

 

Για την αίτηση που αφορούσε πώληση καρύδας επειδή προέκυψε διαφωνία μεταξύ των 

μελών, τέθηκε σε ψηφοφορία και ψήφισαν εναντίον της έγκρισης οι κ. Δήμαρχος,                      

Τ. Τσόκκου, Σ. Κωνσταντίνου. Υπέρ ψήφισαν οι κ. Α. Μουλαζίμης, Κ. Ιωακείμ,                             

Α. Λοΐζου, Τ. Βλίττης, Τ. Φλουρέντζου και Μ. Τσιολάκης επειδή όπως είπαν, είναι μεν 

προϊόν εκτός της καθορισθείσας πιο πάνω γενικής πολιτικής, όμως είναι κάτι ξεχωριστό 

και δεν πωλείται ούτε σε καταστήματα ούτε σε εστιατόρια ή οπουδήποτε  αλλού και 

καθορίστηκε ομόφωνα για την έκδοση άδειας θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 

€3.000. 

 

Ο κ. Γ. Καράς τήρησε αποχή.  

 

2. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

3. Έργα Υποδομής.  

 

3.1. Κολυμβητήριο. Αρ. Φακ.: 4.0.5/5 

 

Ο κ. Γ. Καράς ως Πρόεδρος της Επιτροπής Έργων ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο 

ότι κατά την διάρκεια έναρξης και εκτέλεσης των εργασιών για το πιο πάνω έργο 

προέκυψαν διάφορα προβλήματα και δόθηκαν οδηγίες στον εργολάβο για επίλυσή τους 

σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα όπου φαίνεται και το επιπρόσθετο κόστος: 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΧΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 

α Εργασίες που εκτελέστηκαν κατόπιν οδηγιών 

(ανανεώθηκε σε σχέση με τις 7/1/2019)   

 

€ 15.183,47 

 

€ 79.925,15 

 

€ 64.741,68 

β  Εργασίες για κατασκευή επιπρόσθετων κερκίδων – 

Βάση των προτεινόμενων αρχιτεκτονικών σχεδίων και 

του προτεινόμενου ΒΟQ Επιμετρητή του έργου (το 

κόστος υποβλήθηκε στις 07/01/2019) 

 

 

€127.268,14 

 

 

€153.042,53 

 

 

€ 25.774,39 

γ Εργασίες αφαίρεσης τμήματος υπογείου & προσθήκης 

επέκτασης του έργου κατά 2 μέτρα – Βάση των 

προτεινόμενων αρχιτεκτονικών σχεδίων και του 

προτεινόμενου ΒΟQ Επιμετρητή του έργου (το κόστος 

υποβλήθηκε στις 07/01/2019)   

 

 

 

€267.284,06 

 

 

 

€278.334,57 

 

 

 

€ 11.050,51 

δ Κατάλογος λοιπών εξόδων που αφορούν παραρτήματα 

(2) + (3) (υποβλήθηκε στις 07/01/2019) – Επέκταση 

χρονικής παράδοσης έργου 

 

€          0,00 

 

€  9.271,00 

 

€  9.271,00 

ε Εργασίες που προέκυψαν λόγω ανύψωσης της 

στάθμης, κακής ποιότητας υπεδάφους ισογείου & 

λόγω ανύψωσης υποστυλωμάτων ισογείου  

 

€          0,00 

 

€ 20.299,11 

 

€ 20.299,11 

στ Οικονομική πρόταση για ποσό πρόνοιας αυτόματου 

συστήματος χρονομέτρησης και λοιπών μηχανισμών 

(υποβλήθηκε στις 07/01/2019)  

 

€ 35.000,00 

 

 

€ 58.520,00 

 

€ 23.520,00 
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ζ Προσδιορισμός εκτίμησης συνολικής παράτασης 

χρόνου και χρηματικής αποζημίωσης (ανανεώθηκε σε 

σχέση με την υποβολή στις 04/01/2019)  

 

€          0,00 

 

€1 0.143,01 

 

€ 10.143,01 

Νέο πρόγραμμα εργασιών με βάση τα προτεινόμενα σχέδια του (2) & (3) & (5) & (7)  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ  €164.799,70 

  

 

3.2. Αίθουσα Αθλοπαιδιών. Αρ. Φακ.: 4.0.16 

 

Ο Γ. Καράς, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Έργων, ενημέρωσε επίσης το Δημοτικό 

Συμβούλιο ότι ο ανάδοχος της προσφοράς αρ. 3/19 που ανάλαβε το ηχητικό σύστημα 

στην αίθουσα αθλοπαιδιών πρότεινε κάποιες αλλαγές λόγω των νεώτερων αναγκών και 

δεδομένων συνολικού επιπρόσθετου κόστους €2.900 που αναλύονται στο συνημμένο 

πίνακα και πρότεινε την έγκρισή τους.  

 

Πρότεινε επίσης την προμήθεια και τοποθέτηση μιας μεταλλικής εξέδρας για να υπάρχει 

εύκολη πρόσβαση σε τεχνικούς προς τα μεγάφωνα, οθόνες, καλωδιώσεις κλπ.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο πάνω εισηγήσεων του                      

κ. Γ. Καρά και προς το σκοπό αυτό να δοθούν οδηγίες στον ανάδοχο της προσφοράς 3/19 

να προχωρήσει με τις πιο πάνω αλλαγές αφού το απαιτούμενο ποσό εμπίπτει στις 

αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου ενεργώντας ως ΤΕΑΑ και να προκηρυχθούν 

προσφορές για την μεταλλική εξέδρα.    

 

3.3. Πολυώροφος χώρος στάθμευσης. Αρ. Φακ.: 4.4.1/2 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σε συνάντηση που είχε με τους 

μελετητές του έργου δεσμεύτηκαν μέχρι τις 15/7/2019 να έχουν έτοιμα τα 

κατασκευαστικά σχέδια και ότι αναμένεται εντός Σεπτεμβρίου να προκηρυχθούν 

προσφορές αφού θα προηγηθεί και η έγκριση για τον ποιοτικό έλεγχο από το Γενικό 

Λογιστήριο. 

 

Όσον αφορά τη λιθόστρωση, πρόσθεσε, έχουν υποβληθεί τα σχέδια για πολεοδομική 

άδεια και θα γίνει παρουσίαση και στον φορέα κυκλοφοριακών μελετών λόγω των 

κυκλοφοριακών αλλαγών που θα προκύψουν και είπε ακόμα ότι οι απαλλοτριώσεις που 

επηρεάζουν το έργο προχωρούν κανονικά.  

 

3.4. Παραλιακός πεζόδρομος. Αρ. Φακ.: 4.2.48 

 

Σε σχέση με την Γ΄ Φάση του παραλιακού πεζόδρομου, ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχουν δημοσιευθεί οι απαλλοτριώσεις και εντός των ημερών θα 

ετοιμασθούν τα έγγραφα της προσφοράς και θα αποσταλούν στο Γενικό Λογιστήριο για 

ποιοτικό έλεγχο.  
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4. Επικαιροποίηση της στρατηγικής του Δήμου. Αρ. Φακ.: 7.9.10/3, 1.0.6/22, 4.1.0 

 

Ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε στη στρατηγική του Δήμου όπως καθορίστηκε  στα πλαίσια 

της μελέτης για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και είπε ότι προς το σκοπό αυτό έγιναν 

διάφορες απαλλοτριώσεις και πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως διοργανωθεί στις 

αρχές Σεπτεμβρίου δημόσια διαβούλευση και να ανατεθεί στους αρχικούς μελετητές, την 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας, να επανεξετάσουν το θέμα αφού ληφθούν υπόψη οι 

απαλλοτριώσεις και τα νέα δεδομένα με σκοπό την επικαιροποίηση της στρατηγικής του 

Δήμου.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της πιο πάνω πρότασης του                            

κ. Δημάρχου. 

 

5. Αίτημα Grecian Park για πλανοδιοπώληση. Αρ. Φακ.: 5.9.14. 3.3.4 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 3 της συνεδρίασης 

11/19 ημερομηνίας 24/4/2019 εξέτασε την αίτηση του Διευθυντή του ξενοδοχείου  

Grecian Park για να παραχωρηθεί άδεια πλανοδιοπώλησης στην παραλία Κόννος και 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκρισή της.  

 

Διαφώνησαν οι κ. Α. Μουλαζίμης, Γ. Καράς και Σ. Κωνσταντίνου.  

 

Ο κ. Τ. Φλουρέντζος δήλωσε αποχή.  

 

Οι κ. Α. Μουλαζίμης, Κ. Ιωακείμ και Α. Λοΐζου αποχώρησαν από τη συνεδρίαση λόγω 

άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων που είχαν, όπως είπαν.  

 

6. Οδικός Φωτισμός. Αρ. Φακ.: 4.5.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το πιο πάνω θέμα επανέλθει σε επόμενη 

συνεδρίαση.  

 

7. Διάφορα   

 

7.1. Κυκλοφοριακή ρύθμιση οδού Πρωταρά. Αρ. Φακ.: 4.2.9, 4.4.0 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η Αστυνομία δεν ενέκρινε το 

αίτημα του Δήμου όπως αποφασίσθηκε στο θέμα 3.3 της συνεδρίασης 9/19 ημερομηνίας 

8/4/19 διότι, όπως τον έχουν ενημερώσει, είπε, οι τροχονόμοι του Δήμου δεν έχουν 

αρμοδιότητα να προβαίνουν σε τέτοιους ελέγχους αλά και η ίδια δεν διαθέτει επάρκεια 

προσωπικού για τέτοιο έλεγχο. Έγινε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και τέθηκε σε 

ψηφοφορία πρόταση του κ. Δημάρχου για αγορά υπηρεσιών από την αστυνομία έτσι 

ώστε μέλη της να προβαίνουν στον πιο πάνω έλεγχο έκτος των ωρών εργασίας τους.  

 

Υπέρ ψήφισαν οι κ. Δήμαρχος, Γ. Καράς, Μ. Τσιολάκης, Τ. Βλίττης και                                       

Σ. Κωνσταντίνου.  
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Εναντίον ψήφισαν οι κ. Τ. Τσόκκου και Τ. Φλούρεντζου.  

 

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

να εγκρίνει την αναφερόμενη πρόταση του κ. Δήμαρχου.  

 

7.2. Αίτηση ΟΣΕΑ για άδεια διοργάνωσης εκδήλωσης στην πλατεία «Μελιζόνα».                   

Αρ. Φακ.: 9.0.21 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα και πρότεινε 

όπως μη εγκριθεί το αίτημα επειδή ο αναφερόμενος οργανισμός αρνήθηκε να αναρτήσει 

διαφημίσεις του Δήμου στα λεωφορεία και ακόμα επειδή αρνήθηκε να αλλάξει κάποια 

δρομολόγια έτσι ώστε λεωφορεία προερχόμενα από Πρωταρά να περνούν από το κέντρο 

του Παραλιμνίου προς Αγία Νάπα και τανάπαλιν.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε με τις ενέργειες του κ. Δημάρχου όσον αφορά την 

αλλαγή των δρομολογίων και την συμπεριφορά της εταιρείας, όμως  αποφάσισε να μην 

εγκρίνει την πιο πάνω πρόταση του κ. Δημάρχου, επειδή αυτή έχει ήδη ανακοινωθεί.   

 

7.3. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπαλληλικού προσωπικού. Αρ. Φακ.: 2.9.1/2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ο πρόεδρος της ΜΕΠ (Ένωση Δήμων και 

Συντεχνίες) έστειλε επιστολή στις 24/6/2019 σ’ όλους τους Δήμους με την οποία τους 

ενημερώνει ότι συμφωνήθηκε να συνεχισθεί η ασφαλιστική κάλυψη των υπαλλήλων 

μέχρι την 31/12/19, ως ίσχυε μέχρι τις 31/5/2019 και αποφάσισε να υιοθετηθεί η πιο 

πάνω συμφωνία και να ακυρωθεί η απόφαση που λήφθηκε στο θέμα 9.4 της συνεδρίασης 

15/19 ημερομηνίας 20/6/2019.  

 

Αποφάσισε επίσης την υιοθέτηση επίσης την υιοθέτηση και της συμφωνίας που αφορά 

στα συντεχνιακά ταμεία υγείας για μείωση τόσο των εισφορών του Δήμου όσο και των 

εργαζομένων κατά το ήμισυ μέχρι την 31/5/2020 και των τερματισμό τους την 1/6/2020.  

 

7.4. Πρόταση εταιρείας Giovani για δενδροφύτευση. Αρ. Φακ.: 4.9.8 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της πρότασης της πιο πάνω εταιρείας να 

παραχωρήσει και φυτεύσει δέντρα στη δημοτική περιοχή, όπως αναφέρεται στην 

επιστολή της ημερομηνίας 19/6/19.  

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος   

 

 

 


