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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

17/20 

 

 

Ημερομηνία: 7 Αυγούστου 2020 

 

Ώρα έναρξης: 18:00΄ 

 

Ώρα Λήξης: 19:50΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (μέχρι το θέμα 5.11)  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 5.12) 

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 5.11)  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει πλήρης απαρτία.  

 

1. Εισηγήσεις Διαχειριστικής Επιτροπής 23/7/2020, 4/8/2020 και 7/8/2020.                    

Αρ. Φακ.: 1.3.2/16 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Διαχειριστικής Επιτροπής όπως περιγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεών της με 

ημερομηνίες 23/7/2020, 4/8/2020 και 7/8/2020 που επισυνάπτονται και ως εκ τούτου 

ενέκρινε και τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό του Δήμου για το 2020. 

 

2. Χρεώσεις παλιών ετών. Αρ. Φακ.: 1.5.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως σταλεί στα μέλη το σημείωμα που ετοίμασε η 

Δημοτική Ταμίας και να επανέλθει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση.  
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3. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  

 

 

3Α. Τιμολόγια για εργασίες καθαριότητας. Αρ. Φακ.: 1.5.3, 5.9.60, 8.10.0, 7.0.2  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι έχει πιστοποιηθεί και εγκριθεί η πληρωμή 

τιμολογίων ιδιοκτητών φορτηγών για σκοπούς καθαριότητας με τιμή, ανά ώρα όπως 

ήταν η τιμή της προσφοράς για εργασίες στις παραλίες αντί ανά φορτηγό όπως 

προέβλεπε η προσφορά για την καθαριότητα και αποφάσισε την επαναβεβαίωση της 

έγκρισης πληρωμής χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.  

 

3Β. Τιμολόγια, Αρ. Φακ.: 5.9.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ξανά όπως έγινε στο θέμα 3.1 της συνεδρίασης 

9/19 ημερομηνίας 8/4/19 ότι η φόρτωση και μεταφορά των σκυβάλων, των ογκωδών και 

ανακυκλώσιμων υλικών εξακολουθεί να γίνεται από εταιρείες χωρίς προσφορές και 

επιπρόσθετα ότι ο χώρος μεταφόρτωσής τους, ως γνωστόν δεν είναι αδειοδοτημένος και 

γι’ αυτό το λόγο ούτε αυτή η ίδια η εταιρεία μεταφοράς δεν μπορεί να εξασφαλίσει άδεια 

για την εργασία που εκτελεί.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα όσα πιο πάνω αναφέρονται αποφάσισε 

όπως επαναβεβαιώσει την απόφασή του στο θέμα 3.1 της συνεδρίασης 9/19 ημερομηνίας 

8/4/19 για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται και να συνεχισθεί αυτή η διαδικασία με 

τις πιο πάνω εταιρείες μέχρι νεώτερης απόφασης και αποφάσισε επίσης ξανά ότι κανένα 

μέλος του προσωπικού δεν έχει ή θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε λόγο 

ανεξάρτητα αν πιστοποιούνται τα τιμολόγιά τους για την πληρωμή τους.  

 

4. Αιτήσεις υδροδότησης υποστατικών. Αρ. Φακ.: 4.7.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υδροδότηση των πιο κάτω υποστατικών: 

- τεμ. 500 Σχ. 2-293-378 τμήμα 14                   αρ. εγγραφής 0/21174 

- τεμ. 409 Σχ. 2-293-374 τμήμα 19                   αρ. εγγραφής 0/20602 

- τεμ. 240 Σχ. 2-292-377 τμήμα 14                   αρ. εγγραφής 0/7395 

- τεμ. 379 Σχ. 2-289-377    αρ. εγ. 0/5114 

- τεμ. 174 Σχ. 2-295-375 τμήμα 18                    αρ. εγγραφής 0/11416 

- τεμ. 719 Σχ. 2-291-378 Τμήμα 10                   αρ. εγγραφής 0/6093  

- τεμ. 446 Σχ. 2-293-376 Τμήμα 14                   αρ. εγγραφής 0/9837 

 

5. Διάφορα 

 

5.1 Αδειοδότηση Δημοτικού Σταδίου. Αρ. Φακ.: 8.17.2/2, 8.17.2, 5.9.60 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να 

αδειοδοτηθεί το Δημοτικό Στάδιο και επιπρόσθετα να αγορασθούν υπηρεσίες για τον 
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καθαρισμό των καθισμάτων και τζαμαριών και να τοποθετηθούν αντισηπτικά όπου 

απαιτείται.  

 

5.2 Αναστολή εργασίας ναυαγοσωστών. Αρ. Φακ.: 2.5.0, 7.0.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως επεκταθεί η καταβολή του 10% του μισθού 

των ναυαγοσωστών μέχρι την τελευταία  ημέρα πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους 

στις 14/5/2020, αφού δεν κλήθηκαν για εργασία επειδή με βάση τα διατάγματα, οι 

παραλίες ήταν κλειστές λόγω της πανδημίας.  

 

5.3 Τέλη διανυκτερεύσεων. Αρ. Φακ.: 3.9.0 

  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το ύψος των τελών διανυκτερεύσεων για το 

2020 παραμείνει στο επίπεδο που ήταν κατά το 2019, με την περίοδο χρέωσης να ξεκινά 

από 1/4/2020 μέχρι 15/11/2020 αφού ο τουρισμός έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα λόγω της 

πανδημίας και η απόφαση που λήφθηκε στο θέμα 7 της συνεδρίασης 6/19 ημερομηνίας 

4/3/2019 ισχύσει από 1/4/2021 μέχρι 15/11/2021. 

 

5.4.   Τέλη Επαγγελματικής άδειας και σκυβάλων. Αρ. Φακ.: 3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας στις 

επιχειρήσεις, αποφάσισε την υιοθέτηση των εκπτώσεων στα τέλη σκυβάλων που 

εισηγήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων όπως φαίνονται στο συνημμένο 

πίνακα και επιπρόσθετα αποφάσισε όπως επιβληθούν κανονικά σ’ όλα τα νομικά 

πρόσωπα τα τέλη επαγγελματικής άδειας, είτε λειτούργησαν είτε όχι, να μην επιβληθεί 

αύξηση ή μείωση στα τέλη σκυβάλων για τις κατοικίες και διαμερίσματα και στις 

επιχειρήσεις που δεν λειτούργησαν καθόλου να τους παραχωρηθεί έκπτωση στα τέλη 

σκυβάλων 50% της περσινής χρέωσης και επί του υπολοίπου επιπλέον 30%.  

 

5.5.  Εγγύηση εργατών ενοικίασης ειδών παραλίας. Αρ. Φακ.: 2.5.0, 7.0.11 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην απαιτηθεί η καταβολή εγγύησης από τους 

έκτακτους εργάτες ενοικίασης ειδών παραλίας.  

 

5.6. Απαίτηση - Αποζημίωση λόγω πτώσης οχήματος σε λακούβα. Αρ. Φακ.: 2.9.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή της δικηγόρου αναφορικά με αίτημα του 

πελάτη της για αποζημίωση λόγω πτώσης του οχήματός του σε λακούβα απαιτώντας το 

ποσό των €1000 και αποφάσισε όπως επαναβεβαιώσει την προηγούμενη απόφασή του 

στο θέμα 8.14 της συνεδρίασης 24/19 ημερομηνίας 19/9/2019 και να του προσφέρει το 

ποσό των €654,74 σύμφωνα με προσφορές που ο ίδιος είχε πάρει για την επιδιόρθωση 

του οχήματός του.  

 

 

 

 



4 

 

5.7. Απαίτηση για αποζημίωση λόγω πτώσης οχήματος σε λακούβα. Αρ. Φακ.: 2.9.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την επιστολή ημερομηνίας 29/7/2019 η οποία 

είχε παραπεμφθεί στην ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο Δήμος διατηρεί σύμβαση 

αστικής ευθύνης και με την οποία υποβάλλει απαίτηση για αποζημιώσεις και ιατρικά 

έξοδα μετά από ατύχημα που είχε στην οδό Πρωταρά εξαιτίας σπασμένης πλάκας του 

πεζοδρομίου και αφού έλαβε υπόψη την έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας ημερομηνίας 

5/2/2020 αποφάσισε να καταβληθεί το ποσό των €1500 στην ασφαλιστική εταιρεία Trust 

Insurance σύμφωνα με την επιστολή της ημερομηνίας 22/4/20 το οποίο αντιπροσωπεύει 

το αφαιρετέο ποσό για τις αποζημιώσεις σύμφωνα με το συμβόλαιο, αφού η εταιρεία ήδη 

της κατέβαλε το ποσό των €1.900.   

 

5.8. Δίδακτρα Γιώρκειου Δημοτικού Νηπιαγωγείου. Αρ. Φακ.: 4.0.7/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 4 της συνεδρίασης 

13/20 ημερομηνίας 22/6/20 αποφάσισε την επιστροφή στους πιο κάτω μαθητές τα 

αντίστοιχα ποσά.  

Ονοματεπώνυμο Ποσό/€ 
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 50 

 300 

 100 

 50 

 85 

 50 

 50 

 15 

 50 

 50 

 

 απαλλαγή διδάκτρων για το μήνα Μάρτιο λόγω επέμβασης   

 

5.9. Επιχορήγηση έκδοσης βιβλίων. Αρ. Φακ.: 1.5.11 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και επαναβεβαίωσε την απόφασή του στο θέμα 6.9 

της συνεδρίασης 31/16 ημερομηνίας 1/11/2016 για χρηματοδότηση με το ποσό των €300 

την κάθε μια έκδοση όπως αναφέρονται.  

 

5.10. Αίτημα οικογένειας Αρ. Φακ.: 4.7.0/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή της πιο πάνω οικογένειας ημερομηνίας 

26/5/2020 και αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματος για μείωση του λογαριασμού 

υδατοπρομήθειας, αφού έκρινε ότι δεν είναι ικανοποιητικοί οι λόγοι που προβάλλονται. 

Αποφάσισε όμως τη διαγραφή του ποσού των €96,80 που αφορά σε απλήρωτα τέλη 

καθαριότητας λόγω των πολλών προβλημάτων υγείας του εκ των αδελφών της 

οικογένειας που διέμενε στο υποστατικό για το οποίο προέκυψε και κατανάλωση νερού 

και ο οποίος έχει αποβιώσει.  

    

5.11. Προκήρυξη προσφορών για την παροχή διευκολύνσεων. Αρ. Φακ.: 7.0.5, 15.0.0 

 

Ο κ. Λ. Λοΐζου αποχώρησε από την συνεδρίαση λόγω της ιδιότητας του ως πρόεδρος της 

Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, όπως είπε.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφορών για την παροχή 

διευκολύνσεων στα σημεία που έχουν εγκριθεί από την ΚΕΠ στα σχέδια χρήσης των 

παραλιών με προϋπολογισμό ως ακολούθως:  

 

Βρύση Γ΄   €20.000 

Βρύση Α΄  €15.000 κάθε σημείο 

Fig Tree   €40.000 κάθε σημείο 

 

Για τα υπόλοιπα σημεία να ισχύσουν οι προϋπολογισμοί όπως είχαν τεθεί στην 

προσφορά 13/20. Αφού έλαβε υπόψη της επιπτώσεις λόγω της πανδημίας, αποφάσισε 

επίσης όπως παραχωρηθεί έκπτωση στα τέλη για το 2020 κατά 30% για τα σημεία στις 

παραλίες Βρύση και Fig Tree Bay και 50% για όλα τα υπόλοιπα σημεία.  
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Ο κ. Α. Μουλαζίμης αποχώρησε από την συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε. 

 

5.12. Αίτημα των γονιών των παιδιών που προξένησαν ζημιά στον εξοπλισμό του 

Wi-Fi στην πλατεία. Αρ. Φακ.: 4.10.0, 6.2.0 

 

Ο κ. Λ. Λοΐζου επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή των γονιών των παιδιών που 

προξένησαν ζημιά στον εξοπλισμό του Wi-Fi της πλατείας ημερομηνίας 24/7/2020 και 

αποφάσισε όπως γίνει αποδεκτό το αίτημά τους για πληρωμή με δόσεις του ποσού των 

€2.653,70 που αντιστοιχεί στο ύψος της ζημιάς όπως προκύπτει από το τιμολόγιο της 

εταιρείας που εγκατέστησε το σύστημα, Cosmos Wireless, νοουμένου ότι ξοφληθεί πριν 

το τέλος του έτους.  

 

Γι’ αυτό αποφάσισε επίσης να δοθούν οδηγίες για απόσυρση της καταγγελίας στην 

αστυνομία και να δηλωθεί ότι ο Δήμος δεν έχει ένσταση για να μην παραπεμφθεί η 

υπόθεση στο δικαστήριο.  

 

Διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση ο Δήμος δεν απεμπολεί το δικαίωμά του να 

απαιτήσει και διεκδικήσει το πιο πάνω ποσό αν οι αναφερόμενοι γονείς παραλείψουν να 

καταβάλουν κάποια δόση ή και εξοφλήσουν ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό πριν το τέλος 

του τρέχοντος έτους.  

   

Η κα Τ. Τσόκκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε, όπως είπε.  

 

5.13. Εισηγήσεις Επιτροπής για την έκδοση του Γ΄ Συνεδρίου «Παραλίμνι – Ιστορία 

– Πολιτισμός». Αρ. Φακ.: 9.0.24 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της πιο 

πάνω επιτροπής όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής της ημερομηνίας 

3/7/2020 που επισυνάπτονται.  

 

5.14. Αποκοπές μισθών και συντάξεων. Αρ. Φακ.: 2.4.1, 2.5.0, 2.6.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι αποκοπές από τους μισθούς και τις συντάξεις 

του προσωπικού καταβάλλονται πλέον στο κράτος και επιπρόσθετα να καταβληθούν και όλες 

οι αποκοπές που δεν έχουν καταβληθεί.  

 

Οι αποφάσεις στα θέματα 6 της συνεδρίασης 15/19 ημερομηνίας 20/6/2019 και 3.2 της 

συνεδρίασης 8/20 ημερομηνίας 30/4/2020 ακυρώνονται. 
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5.15. Παραχώρηση βοηθητικού γηπέδου. Αρ. Φακ.: 4.0.5/1, 13.0.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος του σωματείου Melissa 

FC 1987 για την παραχώρηση ενός βοηθητικού γηπέδου για προπόνηση της ομάδας του 

δύο φορές την εβδομάδα και για τους εντός έδρας αγώνες.  

 

Αποφάσισε επίσης όπως η παραχώρηση γίνεται δωρεάν.  

 

5.16. Διαφημίσεις – προβολή Δήμου. Αρ. Φακ.: 1.0.5, 9.0.0, 1.6.0/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τη νέα πρόταση της εταιρείας όπως υποβλήθηκε με 

την επιστολή της ημερομηνίας 4/7/2020 και αποφάσισε όπως εγκριθεί νοουμένου ότι το 

ποσό των €200/τεύχος ισχύσει για δώδεκα τεύχη και όχι για έξι όπως προτάθηκε.  

 

5.17. Παραχώρηση αμφιθεάτρου. Αρ. Φακ.: 4.0.6/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση του αμφιθεάτρου στη θεατρική 

ομάδα Thespians για μια παράσταση καθώς και στους οργανωτές του προγράμματος 

Αθλητισμός Για Όλους και στις δύο περιπτώσεις δωρεάν.  

  

5.18. Κατασκευή οστεοφυλακίου για αποσυμφόρηση του κοιμητηρίου.  

Αρ. Φακ.: 1.6.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ζητηθεί από τη Μητρόπολη Κωνσταντίας να 

υποβάλει μέλέτη/πρόταση για το πιο πάνω θέμα.  

 

5.19. Πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας του Δήμου.  

Αρ. Φακ.: 1.6.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει τον Λειτουργό του Δήμου              

κ. Αντώνη Πάσιη, όπως παρουσιαστεί στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο και 

υπογράψει όλα τα αναγκαία έγγραφα τα οποία απαιτούνται για την πώληση του κτήματος 

του Δήμου με αρ. τεμαχίου 934 του Κτημ. Σχεδ. 2-291-376 τμήμα 12, εκτάσεως 28 τ.μ 

στην τιμή των 400 ευρώ όπως έχει αποφασισθεί στο θέμα  11.24 της συνεδρίασης 31/18  

ημερομηνίας  15/11/18. 

 

5.20. Κανονισμοί Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων. Αρ. Φακ.: 2.6.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι καθυστερεί η προώθηση ενιαίων κανονισμών 

από την Ένωση Δήμων και επειδή με βάση τον νέο νόμο θα πρέπει να ψηφισθούν νέοι 

κανονισμοί εναρμονισμένοι με αυτόν, αποφάσισε όπως ανατεθεί στην εταιρεία Muhanna 

& Co Ltd η ετοιμασία τέτοιων κανονισμών για το Δήμο.  

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης 

Δήμαρχος  


