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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

13/20 

 

Ημερομηνία: 22 Ιουνίου 2020 

 

Ώρα έναρξης: 18:30΄ 

 

Ώρα λήξης: 20:15΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Αντιδήμαρχος 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιώργος Κάρας  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

  

 

Παρακαθήμενος: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει πλήρης απαρτία. 

 

1. Διάφορα  

 

1.1. Αντικατάσταση μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Φακ.: 1.0.0, 1.2.1, 5.2.0 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο κ. Α. Λοΐζου υπέβαλε στις  

18/6/2020 παραίτηση από μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω του διορισμού του ως 

Επαρχιακός Δικαστής και γι’ αυτό σύμφωνα και με την επιστολή του Επάρχου 

Αμμοχώστου ημερομηνίας 18/6/2020, τη θέση του καταλαμβάνει ο κ. Σταύρος Σταύρου 

(Νεοφύτου) ως ο πρώτος επιλαχών κατά σειρά επιτυχίας του ψηφοδελτίου του 

Δημοκρατικού Συναγερμού.  

 

Στη συνέχεια τόσο ο κ. Δήμαρχος όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

εξέφρασαν τα συγχαρητήρια τους στον κ. Σ. Σταύρου και του ευχήθηκαν κάθε επιτυχία.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο κ. Σ. Σταύρου καταλάβει και τη θέση του                

κ. Α. Λοΐζου σ’ όλες τις Επιτροπές που ήταν μέλος ή εκπροσωπούσε το Δήμο.  

 

2. Διαμόρφωση απόψεων σε σχέση με την κατασκευή γηπέδου γκολφ.  

         Αρ. Φακ.: 4.9.13, 10.0.0/540 

 

Ο κ. Δήμαρχος επανέλαβε ξανά όλα όσα είπε και εισηγήθηκε στη συνεδρία 12/20  

ημερομηνίας 17/6/20 για το θέμα για να ενημερωθεί και ο κ. Σ. Σταύρου ως νέο μέλος 

του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν. 

 

Όλα τα μέλη τοποθετήθηκαν θετικά και ο κ. Γ. Ποταμός, επιπρόσθετα διάβασε και 

κατέθεσε το συνημμένο σημείωμα. 

 

Ως εκ των πιο πάνω το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως δοθούν θετικές απόψεις 

και να ζητηθεί από τους αδειούχους να υπογράψουν με το Δήμο μνημόνιο συναντίληψης 

σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Δήμαρχος στη συνεδρίαση 12/20 ημερομηνίας 17/6/2020. 

  

3. Διάφορα.  

 

3.1. Λογαριασμός ΑΗΚ του κτηρίου της πρώην ΣΠΕ. Αρ. Φακ.: 1.5.3, 4.0.22, 6.1.0  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι για την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2020 ο 

λογαριασμός της ΑΗΚ για το κτήριο της πρώην ΣΠΕ ανήλθε στο ποσό των €3.977,48 

και αποφάσισε την πληρωμή του.  

 

Αποφάσισε επίσης όπως ο Ηλεκτρολόγος του Δήμου ελέγξει το κτήριο για πιθανή 

λειτουργία μηχανημάτων ή κλιματιστικών έτσι ώστε να διαπιστωθεί η ψηλή κατανάλωση 

αφού το κτήριο είναι κλειστό.  

 

3.2. Κολυμβητήριο Αθλητικού κέντρου. Αρ. Φακ.: 4.0.5/5 

 

Ο Δημοτικός Γραμματέας ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 20/2/2020 ο 

εργολάβος του κολυμβητηρίου του παρέδωσε τα κλειδιά και τον διαβεβαίωσε ότι δεν 

κατέχει άλλος κλειδί εκτός της εταιρείας που με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

στο θέμα 12.3 της συνεδρίασης 1/20 ημερομηνίας 16/1/2020 ανέλαβε τη συντήρησή του 

και όπως του είχε διευκρινίσει με το κλειδί αυτό είχε πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους 

χώρους που αφορούν την συντήρηση.  

 

Γι’ αυτό, πρόσθεσε, θεώρησε ότι το κολυμβητήριο ήταν κλειστό και δεν λειτουργούσε. 

 

Στις 9/6/2020, είπε, η πυροσβεστική υπηρεσία το έκρινε ακατάλληλο από απόψεως 

πυροπροστασίας και η Σύμβουλος του Δήμου για θέματα ασφάλειας και υγείας με 

επιστολή της επεσήμανε διάφορα επικίνδυνα σημεία στον εξωτερικό χώρο.  

 

Γι’ αυτό, συνέχισε, τηλεφώνησε στον πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου για να τον 

ενημερώσει για τα πιο πάνω θέματα της πυροσβεστικής και της ασφάλειας και υγείας και 

όπως του είπε ήταν σε γνώση του και επιπρόσθετα, σε σχετική ερώτηση του είπε ότι το 
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κολυμβητήριο βρίσκεται σε λειτουργία και προπονούνται οι αθλητές του Ναυτικού 

Ομίλου χωρίς όμως να δώσει εξήγηση από πού βρήκαν κλειδί.  

 

Με βάση τα πιο πάνω εισηγήθηκε όπως ζητηθεί από τον Ναυτικό Όμιλο να παραδώσει 

όποια κλειδιά κατέχει, να εκδοθεί ανακοίνωση με την οποία να γνωστοποιείται ότι 

απαγορεύεται η χρήση του κολυμβητηρίου μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης και να δοθούν 

οδηγίες για επίλυση των προβλημάτων και ελλείψεων που διαφάνηκαν από τον έλεγχο 

της Συμβούλου του Δήμου και στη συνέχεια αφού εκδοθούν όλες οι απαραίτητες άδειες 

και πιστοποιητικά να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πόσο θα 

παραχωρηθεί/ενοικιασθεί  στον Ναυτικό Όμιλο και να υπογραφεί σχετική σύμβαση ή θα 

το λειτουργεί ο Δήμος και να εκδοθούν κατάλληλοι κανονισμοί.  

 

Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι είναι εις γνώση του ότι  λειτουργεί το κολυμβητήριο, όμως δεν 

γνωρίζει που βρήκε κλειδί ο Ναυτικός Όμιλος.  

 

Ο Δημοτικός Γραμματέας είπε ότι με αυτό το δεδομένο, δηλαδή ούτε ο Δήμαρχος 

γνωρίζει από πού βρήκε κλειδί ο Ναυτικός Όμιλος, θα δώσει οδηγίες να κλείσει το 

κολυμβητήριο και να αλλάξουν όλες οι κλειδαριές.  

 

Ο κ. Γ. Καράς είπε ότι οι παρατηρήσεις της πυροσβεστικής έχουν επιλυθεί. 

 

Ο κ. Λ. Λοΐζου είπε ότι οι παρατηρήσεις της Συμβούλου του Δήμου αφορούν στον 

εξωτερικό χώρο και δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του κολυμβητηρίου.  

 

Ο κ. Δήμαρχος του είπε να μη δώσει τέτοιες οδηγίες και ότι αναλαμβάνει ο ίδιος κάθε 

ευθύνη και να του παραδώσει τα κλειδιά που παρέλαβε από τον εργολάβο του έργου.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε με τον κ. Δήμαρχο και αποφάσισε όπως ο Ναυτικός 

Όμιλος Κωνσταντίας λειτουργεί το κολυμβητήριο και σε επόμενη συνεδρίαση η 

Επιτροπή Παιδείας και Αθλητισμού να προσκομίσει πρόταση για τη διαχείριση και 

λειτουργία του.  

 

4. Δίδακτρα «Γιώρκειου» Δημοτικού Νηπιαγωγείου. Αρ. Φακ.: 4.0.7/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως όσοι γονείς έχουν πληρώσει για τον Μάρτιο να 

μην πληρώσουν για τον Ιούνιο και ανάλογα όσοι έχουν πληρώσει για ½ Μάρτιο                         

να πληρώσουν ½ για τον Ιούνιο.  

 

Η απόφαση αυτή διορθώνει την απόφαση που λήφθηκε στο θέμα 7.8 της συνεδρίασης 

12/20 ημερομηνίας 17/6/20 και όσον αφορά τα τροφεία και τους μήνες Απρίλιο και 

Μαΐου ισχύουν όπως είχε αποφασισθεί.  

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


