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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

4/19 

 

 

Ημερομηνία: 18 Φεβρουαρίου 2019 

 

Ώρα έναρξης: 13:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 15:45΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (εκτός από το θέμα 2.2 και μέχρι το θέμα 5.1) 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου    

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός από το θέμα 4) 

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 5.1) 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός από το θέμα 4) 

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέμα. 2.10) 

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2)    

 

 

Απόντες:  

 

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενοι:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος (μέχρι το θέμα 5.1)  

κ. Χριστάκης Βασιλείου   Δημοτικός Μηχανικός (για μέρος των θεμάτων 2.1 - 2.23) 

κ. Γιώργος Χρυσαφίνης    Έπαρχος Αμμοχώστου (για το θέμα 1) 

κ. Μιχάλης Ανδρονίκου   Λειτουργός Επαρχιακής Διοίκησης Αμ/στου (για το θέμα 1) 

 

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. Γ. Καρά, Μ. Μουλαζίμη, Τ. Φλουρέντζου και Σ. Κωνσταντίνου που απουσιάζουν, 

καθώς και του κ. Λ. Λοΐζου, που απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης. 
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1. Εργασίες στις παραλίες για επίλυση των προβλημάτων μετά τις πλημμύρες. 

Αρ. Φακ.: 7.0.2 

 

Κλήθηκαν και εισήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεως οι κ. Γ. Χρυσαφίνης και                       

Μ. Ανδρονίκου τους οποίους ο κ. Δήμαρχος καλωσόρισε και εξέφρασε τις ευχαριστίες 

του για τις προσπάθειες του Επάρχου προς επίλυση των προβλημάτων μετά τις 

πλημμύρες ιδιαίτερα της 5
ης

 Δεκεμβρίου 2018. 

 

Ο κ. Έπαρχος είπε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα 

στα οποία φαίνεται να υπάρχει μια ακαμψία στην προώθηση εγκρίσεων για τα 

απαιτούμενα έργα.     

 

Παρόλα αυτά, πρόσθεσε, δόθηκαν εγκρίσεις για τοποθέτηση οχετών ομβρίων υδάτων 

στις παραλίες Λούμα και Ελλήνων, καθώς και για τις απαιτούμενες εργασίες 

αποκατάστασης του πεζόδρομου στο Λούμα και του τμήματος της παραλίας Αγίας 

Τριάδας που έχει διαβρωθεί.  

 

Τόνισε ιδιαίτερα ότι τα τμήματα Περιβάλλοντος και Αλιείας δεν αποδέχονται το 

κοσκίνισμα της άμμου εντός της θάλασσας και γι’ αυτό θα πρέπει να εξευρεθεί άλλος 

τρόπος περισυλλογής των χαλικιών που έχουν συσσωρευθεί.  

 

Όσον αφορά την άντληση άμμου, είπε ότι θα δοθεί άδεια για τον Κόννο και Πρωταρά 

νοουμένου ότι η άντληση γίνει επί τόπου και πιθανό να δοθεί άδεια και για την παραλία 

Βυζακιά και ότι θα μπορούσε ο ίδιος να δώσει άδεια άντλησης άμμου από την θαλάσσια 

περιοχή Γλυκύ Νερό με σκοπό τον εμπλουτισμό άλλων παραλιών νοουμένου ότι 

προηγηθεί μελέτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

 

Ο κ. Δήμαρχος συμφώνησε με την προϋπόθεση που έθεσε ο κ. Έπαρχος και ζήτησε όπως 

δοθούν στο Δήμο από το Τμήμα Αλιείας, μέσω του Έπαρχου, οι όροι προκήρυξης 

σχετικής προσφοράς.    

 

Οι κ. Γ. Χρυσαφίνης και Μ. Ανδρονίκου αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

2. Υποθέσεις Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

2.1.   Έγκριση έκδοσης αδειών οικοδομής  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων οικοδομής, αποχώρησε 

από την αίθουσα.   

 

- Β 118/18  

- Β 120/18  

- Β 117/18  

- Β 67/13  

- Β 111/18  
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- Β 115/18  

- Β 126/18  

- Β 100/18  

- Β 57/18  

- Β 58/18  

- Β 109/18  

- Β 87/18  

- Β 3/19  

- Β 83/04  

- Β 70/18  

- Β 75/18  

- Β 111/08  

- Β 88/18  

- Β 37/18  

- Β 73/16  

- Β 41/18  

- Β 100/04  

- Β 74/16  

- Β 86/11  

- Β 110/18  

- Β 15/17  

- B 62/18  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση αδειών οικοδομής για τις 

πιο πάνω υποθέσεις.  

 

2.2.  Αίτηση για άδεια οικοδομής. Αρ.Φακ.:Β8/2012 

 

O κ. Α. Μουλαζίμης αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως, λόγω ιδιάζουσας 

σχέσης με την πιο πάνω αίτηση. 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο κάτω φακέλου οικοδομής, αποχώρησε 

από την αίθουσα.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση της αιτούμενης άδειας 

οικοδομής.  

 

2.3.  Αίτηση για άδεια οικοδομής και ανανέωση της άδειας οικοδομής.  

Αρ.Φακ.:Β101/2004 

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης επανήλθε στην αίθουσα. 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο πάνω φακέλου οικοδομής, αποχώρησε 

από την αίθουσα.   
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του φακέλου αποφάσισε 

όπως εγκρίνει την έκδοση της αιτούμενης άδειας οικοδομής και την ανανέωση της άδειας 

οικοδομής αρ.74/2016. 

 

2.4. Αίτηση για άδεια οικοδομής. Αρ.Φακ.:Β5/2011 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο πάνω φακέλου οικοδομής, αποχώρησε 

από την αίθουσα.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση της αιτούμενης άδειας 

οικοδομής και επιστραφεί στους αιτητές το ποσό των €474,68, που αφορά υπερπληρωμή 

δικαιωμάτων παροχής νερού.  

 

2.5. Αιτήσεις για έκδοση άδειας οικοδομής και πιστοποιητικού έγκρισης 

οικοδομής, σύμφωνα με το άρθρο 10Δ του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου 

του 2011. 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων οικοδομής, αποχώρησε 

από την αίθουσα.   

 

- ΠΑ44/12  

- ΠΑ45/12  

- ΠΑ13/12  

- ΠΑ42/12   

- ΠΑ66/12  

- ΠΑ49/12  

- ΠΑ53/12  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση άδειας οικοδομής και 

πιστοποιητικού έγκρισης οικοδομής των πιο πάνω φακέλων, σύμφωνα με το άρθρο 10Δ 

του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου του 2011. 

 

2.6. Αιτήσεις για ανανέωση Άδειας Οικοδομής  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων οικοδομής, αποχώρησε 

από την αίθουσα.   

 

- Β 93/06  

- Β 134/09  

- Β 52/08  

- B 11/15  

- B 108/14  

- B 12/16  
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- Β 41/14  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση ανανέωσης των πιο πάνω 

αδειών οικοδομής.  

 

2.7. Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Έγκρισης Οικοδομής    

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων οικοδομής, αποχώρησε 

από την αίθουσα.   

 

- Β 26/10  

- Β 31/17  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση των πιο πάνω 

πιστοποιητικών έγκρισης των οικοδομών. 

 

2.8. Αιτήσεις για έκδοση άδειας διαχωρισμού 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων διαχωρισμού, 

αποχώρησε από την αίθουσα.   

 

- Δ 80/10  

- Δ 61/18  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση αδειών διαχωρισμού για 

τις  πιο πάνω υποθέσεις. 

 

2.9. Αίτηση για διαχωρισμό οικοπέδων. Αρ.Φακ.:Δ120/2008 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο πάνω φακέλου διαχωρισμού, 

αποχώρησε από την αίθουσα.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του πιο πάνω φακέλου 

αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση της άδειας διαχωρισμού και την ανανέωση της 

άδειας διαχωρισμού σύμφωνα με τα σημειώματα 26 και 27. 

 

2.10. Αίτηση για άδεια διαχωρισμού (αναπροσαρμογή συνόρων)  

Αρ.Φακ.:Δ106/2014 

 

Ο κ. Α. Λοΐζου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως, λόγω ιδιάζουσας σχέσης με 

την υπόθεση. 
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Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο πάνω φακέλου διαχωρισμού, 

αποχώρησε από την αίθουσα.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του φακέλου αποφάσισε 

όπως εγκρίνει την έκδοση της αιτούμενης άδειας διαχωρισμού (αναπροσαρμογής 

συνόρων) και να τεθεί όρος για κατασκευή του δρόμου και των πεζοδρομίων στην 

πρόσοψη των τεμαχίων (οδός Βρυσουδιών). 

 

2.11. Αίτηση για άδεια διαχωρισμού. Αρ.Φακ.:Δ1/2012 

  

Ο κ. Α. Λοΐζου επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο πάνω φακέλου διαχωρισμού, 

αποχώρησε από την αίθουσα.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του φακέλου αποφάσισε 

όπως εγκρίνει την έκδοση της αιτούμενης άδειας διαχωρισμού, σύμφωνα και με τις 

προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αρ.πρ.7/2015 και αρ.πρ.2/2009 που 

είναι καταχωρημένες στις σελίδες 58-60. 

  

2.12. Αιτήσεις για ανανέωση αδειών διαχωρισμού 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων διαχωρισμού, 

αποχώρησε από την αίθουσα.   

 

- Δ 27/10  

- Δ 69/11  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση ανανέωσης των πιο πάνω 

αδειών διαχωρισμού. 

 

2.13. Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Έγκρισης Αδειών Διαχωρισμού 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων διαχωρισμού, 

αποχώρησε από την αίθουσα.   

 

- Δ 2/16  

- Δ 8/16  

- Δ 64/15  

- Δ 105/16  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση Πιστοποιητικών 

Έγκρισης των πιο πάνω αδειών διαχωρισμού. 

 

2.14. Αιτήσεις για έκδοση τίτλων ακίνητης ιδιοκτησίας με Αναγκαστικό 

Εκσυγχρονισμό 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός αφού ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο συνολικά για το πιο 

πάνω θέμα, για τις επιστολές του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και για το 

περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

- Β 307/91  

- Β 73/05  

- Β 161/02  

- Β 46/84  

- Β 185/07  

- Β 10/03  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ενημερωθεί το Επαρχιακό Κτηματολόγιο 

σύμφωνα με τα σχετικά σημειώματα στους φακέλους. 

 

2.15. Επιστολή Κτηματολογίου Αρ.Φακ.:3/ΑΧ/141/2015 ημερομηνίας 20/12/2016. 

Αρ.Φακ.:Β112/2010 

 

Ο Δημοτικό Μηχανικός αφού ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο 

του φακέλου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνει ενέργεια σύμφωνα με τα σημειώματα 30               

και 32. 

 

2.16. Αίτηση για Πολεοδομική Αμνηστεία. Αρ.Φακ.:ΠΑ1/2013 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός αφού ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο 

του φακέλου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως απαντηθεί η επιστολή του Κτηματολογίου 

σύμφωνα με τα σημ.5, 6 και 7 του φακέλου. 

 

2.17. Επιστολή ημερομηνίας 1/8/2018, σχετικά με κατοικία στο τεμάχιο 482 του 

Αρ.Σχ.2-292-381, Τμήμα 7. Αρ.Φακ.:ΠΑ43/2012 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός αφού ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο 

του φακέλου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ενημερωθεί το Κτηματολόγιο σύμφωνα με το   

σημ. 18 του φακέλου. 
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2.18. Αίτηση με την οποία ζητούν να παραχωρηθεί προς όφελος του μέρος των 

κρατικών τεμαχίων με αρ.215 και 334 του Αρ.Σχ.2-294-376, Τμήμα 17. 

Αρ.Φακ.:10.0.0/561 (ΑΔΧ103/2017) 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο πάνω φακέλου, αποχώρησε από την 

αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί προς το Κτηματολόγιο η πιο πάνω 

αίτηση. 

 

2.19. Αίτηση (ΑΜΧ/070/2018) για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας κατά 

παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για 

μεμονωμένη κατοικία. Αρ.Φακ.:1.7.6/6 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο πάνω φακέλου, αποχώρησε από την 

αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί η έκδοση της αιτούμενης 

πολεοδομικής άδειας. 

 

2.20. Αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας (ΑΜΧ/518/2016 και ΑΜΧ/094/2017).  

Αρ.Φακ.:1.7.6/3 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο πάνω φακέλου, αποχώρησε από την 

αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εισηγηθεί στην πολεοδομική αρχή να 

διαγραφούν  προτεινόμενες δεσμεύσεις στα δυτικά του τεμαχίου και να τεθούν όροι για 

παραχώρηση πεζόδρομου πλάτους 1.5 μέτρου και για τυχόν άλλες προτεινόμενες 

δεσμεύσεις στα ανατολικά. Επίσης να ληφθεί υπόψη η επιστολή που έχει ετοιμασθεί, 

ημερομηνίας 31/12/2018. 

 

2.21. Καταγγελία για παράνομη κατασκευή σε υφιστάμενο διαμέρισμα στο τεμάχιο 

84 του Αρ.Σχ.2-294-378, Τμήμα 15. Αρ.Φακ.:Δ142/1986 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο πάνω φακέλου, αποχώρησε από την 

αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης να απομακρύνει την 

παράνομη κατασκευή σε διάστημα ενός μηνός.  
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Στην περίπτωση που δεν απομακρυνθεί η κατασκευή να ληφθούν δικαστικά μέτρα 

εναντίον του. 

 

2.22. Επιστολή Ένωσης Δήμων Κύπρου ημερομηνίας 29/11/2018 για συντήρηση του 

οδικού φωτισμού. Αρ.Φακ.:4.5.0, 7.1.0 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για πιο πάνω θέμα, αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο Δήμος παραμείνει με την Α.Η.Κ στο παρόν 

στάδιο. 

 

2.23. Πολεοδομικό Έργο Λεωφόρου  1
ης

 Απριλίου και οδού Γρίβα Διγενή. 

Αρ.Φακ.:4.2.1 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο πάνω φακέλου, αποχώρησε από την 

αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ζητηθεί από την αρμόδια κρατική υπηρεσία να 

προχωρήσει στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατασκευής του δρόμου. 

 

3. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών. Διαφώνησε ο 

κ. Γ. Ποταμός.  

 

4. Προενοικίαση ειδών παραλίας σε ξενοδοχεία εφαπτόμενα της παραλίας.  

Αρ. Φακ.: 7.0.11 

 

Οι κ. Μ. Τσιολάκκης και Τ. Τσόκκου αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεως λόγω 

της ιδιότητας τους ως ξενοδόχοι.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως δέχεται αιτήσεις από εφαπτόμενα σε παραλία 

ξενοδοχεία για να τους προενοικιασθούν κρεβατάκια και ομπρέλες με βάση τους πιο 

κάτω όρους: 

 

1. Τα αντικείμενα προενοικιάζονται για περίοδο τουλάχιστον 200 ημερών.  

 

2. Το οποιοδήποτε τίμημα προενοικίασης προπληρώνεται.  

 

3. Τα προπληρωμένα κρεβάτια και ομπρέλες παραλίας παραμένουν στην ιδιοκτησία 

του Δήμου ο οποίος έχει και τη διαχείριση αυτών και σε καμία περίπτωση δεν 

δημιουργείται οποιοδήποτε δικαίωμα, προνόμιο, συμφέρον ή πλεονέκτημα υπέρ 

του ενοικιαστή.  
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4. Το ξενοδοχείο θα παραχωρεί δωρεάν τα προενοικιαζόμενα κρεβάτια και 

ομπρέλες παραλίας στους πελάτες του.  

 

5. Απαγορεύεται ρητά στη ξενοδοχειακή μονάδα η ενοικίαση των κρεβατιών και 

ομπρελών παραλίας για οποιοδήποτε οικονομικό όφελος.   

 

6. Ο Δήμος θα εκδίδει και θα παραδίδει αριθμημένα εισιτήρια ενοικίασης και/ή 

κάρτες χρέωσης στα οποία θα αναγράφεται ότι πρόκειται για περιουσία του 

Δήμου για τα οποία έχει καταβληθεί το αναλογούν τίμημα, τα εισιτήρια αυτά θα 

παραδίδονται στους πελάτες της ξενοδοχειακής μονάδας οι οποίοι και θα πρέπει 

να τα παρουσιάζουν στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.  

 

7. Απαγορεύεται η πλανοδιοπώληση καθώς και οποιαδήποτε διαφήμιση 

οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας ή προβολή της ξενοδοχειακής μονάδας με 

οποιοδήποτε τρόπο στην παραλιακή περιοχή που θα είναι τοποθετημένα τα 

προενοικιασμένα κρεβάτια του Δήμου.  

 

8. Η παραχώρηση δικαιώματος προενοικίασης κρεβατιών και ομπρελών παραλίας 

ισχύει για τη χρονική περίοδο από ………… μέχρι ……………………        

 

9. Η χρέωση είναι €2.50 έκαστο κρεβατάκι και €2.50 έκαστη ομπρέλα 

περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

10. Για την προενοικίαση κρεβατιών και ομπρελών θα παραχωρείται έκπτωση 10% 

στις τιμές που αναφέρονται στον όρο 9.    

 

11. Όλες οι υποδείξεις του Επιθεωρητή Παραλίων του Δήμου Παραλιμνίου και οι 

εκάστοτε οδηγίες και/ή εγκύκλιοι που θα εκδίδει ο Δήμος Παραλιμνίου είναι 

υποχρεωτικά εκτελεστέες χωρίς αμφισβήτηση.  

 

12.  Ο Δήμος Παραλιμνίου διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια με τη 

διαπίστωση παράβασης οποιουδήποτε από τους πιο πάνω όρους ή προνοιών του 

περί παραλιών νόμου κεφ. 59, από τον Επιθεωρητή Παραλιών, οποιαδήποτε 

στιγμή χωρίς προειδοποίηση.  

 

Εξυπακούεται ότι η αίτηση θα πρέπει να αφορά μόνο στα όρια του και μπροστά από το 

ξενοδοχείο και ο αριθμός των κρεβατιών και ομπρελών θα εξετάζεται και καθορίζεται 

κάθε φορά από το Δημοτικό Συμβούλιο.  
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5. Διάφορα.  

 

5.1.  Προσφορά αρ. 32/18. Προμήθεια, εγκατάσταση, ανάρτηση, προγραμματισμό 

λειτουργίας και εκπαίδευση στη χρήση οθόνης πινάκων αποτελεσμάτων και 

πινάκων 24″ στην αίθουσα αθλοπαιδιών στο χώρο του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου. 

Αρ. Φακ.: 15.0.32/18, 4.0.16 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού επαναξιολόγησε τον προϋπολογισμό του πιο πάνω 

διαγωνισμού, μετά από σχετικές παρατηρήσεις οικονομικού φορέα, αποφάσισε την 

αύξησή του στα €50.000.  

 

Ο Δημοτικός Γραμματέας αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως λόγω άλλων 

έκτακτων υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

5.2. Οφειλές Αναγέννησης Δερύνειας. Αρ. Φακ.: 13.0.6  

 

Οι κ. Α. Μουλαζίμης και Τ. Βλίττης αποχώρησαν από την συνεδρίαση λόγω άλλων 

ειλημμένων υποχρεώσεων που είχαν, όπως είπαν.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης στο παρόν θέμα τήρησε ο κ. Δήμαρχος.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τη συνημμένη επιστολή του Δημάρχου Δερύνειας και 

αποφάσισε την αποδοχή της πρότασής του για πλήρη διευθέτηση των οφειλών της 

Αναγέννησης Δερύνειας.  

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης 

Δήμαρχος  


