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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

15/21 

 

Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2021 

 

Ώρα έναρξης: 18:30΄ 

 

Ώρα λήξης: 22:00΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Αντιδήμαρχος  

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 9) 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 10.6) 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 9) 

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2) 

 

Απόντες:  

 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενοι: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

κ. Χριστάκης Βασιλείου   Δημοτικός Μηχανικός (για τα θέματα 1.1 και 1.2)  

Μητροπολίτης Κωνσταντίας Αμμοχώστου  

Μελετητές                              για το θέμα 2 

 

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. Σ. Κωνσταντίνου και Σ. Σταύρου που απουσιάζουν καθώς και της κ. Μ. Μουλαζίμη 

που απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης.   
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1. Διάφορα  

 

1.1. Υποθέσεις Τεχνικής Υπηρεσίας  

 

1.1.1. Έγκριση έκδοσης άδειας οικοδομής. Αρ. Φακ.: Β19/20 

 

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.  

 

- Β19/20     

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση άδειας οικοδομής για την 

πιο πάνω υπόθεση.  

 

1.1.2. Αίτηση για έκδοση Άδειας Διαχωρισμού. Αρ. Φακ.: Δ17/20 
 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

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

αίθουσα.  

 

- Δ17/20     

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση άδειας διαχωρισμού για 

την πιο πάνω υπόθεση.  

 

2. Παρουσίαση προμελέτης για μετατροπή του Δημοτικού Μεγάρου σε Μουσείο. 

Αρ. Φακ.: 13.0.1, 8.3.2 

 

Η κα. Μ. Μουλαζίμη προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

Κλήθηκαν και εισήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεως ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και 

οι ξένοι μελετητές οι οποίοι παρουσίασαν συνοπτικά το έργο τους στο μοναστήρι Αγίας 

Νάπας και επεξήγησαν το σκεπτικό και τον τρόπο που θα εργασθούν για την ετοιμασία 

ολοκληρωμένης μελέτης για την μετατροπή του Δημοτικού Μεγάρου σε Μουσείο.  

 

Απάντησαν σε διάφορες ερωτήσεις των μελών και στη συνέχεια μαζί με τον 

Μητροπολίτη αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

Ο κ. Δήμαρχος υπενθύμισε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι υπάρχει ειλημμένη απόφαση για 

να μετακινηθούν οι υπηρεσίες του Δήμου στο νέο κτήριο και το υφιστάμενο Δημοτικό 

Μέγαρο να μετατραπεί σε Μουσείο και διευκρίνισε ότι σε τέτοια περίπτωση ένα γραφείο 

θα είναι το επίσημο γραφείο του Δημάρχου για να παραμείνει στο υφιστάμενο κτήριο η 

έδρα του Δήμου καθώς και ένα γραφείο για εισπράξεις και παροχή πληροφοριών.  
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Ο κ. Δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι το συγκεκριμένο έργο είναι ενταγμένο στην 

Στρατηγική που εκπονήθηκε από το Δήμο για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη της 

Επαρχίας και ότι η οποιαδήποτε αλλαγή επηρεάζει την προσπάθεια του Δήμου για 

χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Θα υποδηλώνει στην αξιολόγηση της 

πρότασης από τα αρμόδια όργανα αναξιοπιστία στον προγραμματισμό και ωρίμανση 

έργων που είναι ένα σημαντικό κριτήριο στην έγκριση της Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Ανάπτυξης.  

 

Έγινε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και διαμορφώθηκαν οι πιο κάτω προτάσεις οι 

οποίες ψηφίσθηκαν ως ακολούθως: 

 

α. Πρόταση κ. Δημάρχου: Επιβεβαιώνεται η προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου για μετατροπή του Δημοτικού Μεγάρου σε Μουσείο. 

Υπερψηφίστηκε από τους κ. Δήμαρχο, Γ. Καρά, Τ. Τσόκκου, Κ. Ιωακείμ,                       

Λ. Λοΐζου και Μ. Τσιολάκη.  

 

β. Πρόταση κ. Γ. Ποταμού: Να γίνει δημοψήφισμα για την μετατροπή του 

Δημοτικού Μεγάρου σε Μουσείο και μετακίνηση των υπηρεσιών του Δήμου στο 

νέο κτήριο.  

Υπερψηφίστηκε μόνο από τον κ. Γ. Ποταμό. 

 

γ. Ο κ. Τ. Φλουρέντζου δήλωσε ότι συμφωνεί να μετατραπεί το Δημοτικό Μέγαρο 

σε Μουσείο αλλά δεν μπορεί να πάρει απόφαση λόγω των ελλειπών στοιχείων 

που παρουσιάστηκαν.  

 

δ. Ο κ. Α. Μουλαζίμης είπε ότι η αγορά του κτηρίου της πρώην ΣΠΕ έγινε με την 

προοπτική ενοποίησης των Δήμων η οποία τώρα φαίνεται να αδρανοποιείται και 

γι’ αυτό διαφωνεί πλέον με την μετακίνηση του Δημαρχείου από το κέντρο στο 

νέο κτήριο και πρότεινε για το σκοπό αυτό να γίνει δημοψήφισμα και να κληθεί η 

κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της για να το αγοράσει ή ενοικιάσει. Όσον 

αφορά το θέμα μουσείου ή πολιτιστικού κέντρου, πρόσθεσε, υπάρχει ο πρώην 

κινηματογράφος Λήναιον που απαλλοτρίωσε ο Δήμος η έκταση του οποίου είναι 

πέραν των 500m
2 

 που απαιτούνται όπως είπαν οι μελετητές και επιπρόσθετα 

είναι πλησίον του παραδοσιακού σπιτιού και θα υπάρχει σύνδεση και 

αλληλοσυμπλήρωση.  

Υπερψηφίστηκε από τους Α. Μουλαζίμη, Τ. Βλίττη και Μ. Μουλαζίμη.  

 

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της πιο πάνω ψηφοφορίας το Δημοτικό Συμβούλιο 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία όπως επιβεβαιώσει την προηγούμενη του απόφαση για 

μετατροπή του Δημοτικού Μεγάρου σε Μουσείο.  

 

3. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 9/21 

ημερομηνίας 26/3/2021. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του 

9/21 ημερομηνίας 26/3/2021 χωρίς παρατηρήσεις. 
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4.  Εισηγήσεις Επιτροπής Τουρισμού και Παραλιών 6/4/2021. Αρ. Φακ.: 1.3.2/38 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Τουρισμού και Παραλιών όπως περιγράφονται στα συνημμένα πρακτικά της 

συνεδρίασής της ημερομηνίας 6/4/2021. 

 

Όσον αφορά στο θέμα 3 αποφάσισε όπως η Τεχνική Υπηρεσία σχεδιάσει πρότυπη 

κατασκευή για χρήση από όλους. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης όπως οι αποθήκες που χρησιμοποιούνται από 

τους εργάτες ενοικίασης ειδών παραλίας να απομακρυνθούν και στη θέση τους να 

τοποθετηθούν τα σπιτάκια που χρησιμοποιούνται στην πλατεία κατά την περίοδο των 

Χριστουγέννων.   

 

Αποφάσισε επίσης, λόγω της πανδημίας, να επιτραπεί η κατάληψη μέρους των 

πεζοδρομίων στην τουριστική περιοχή νοουμένου ότι αφήνεται ελεύθερος χώρος 

τουλάχιστον 1,5 μέτρα πλάτος. 

 

5. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των κάτω πληρωμών: 

 

6. Εισφορά στο Σωματείο Καταστηματαρχών Παραλιμνίου. Αρ. Φακ.: 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή του ποσού των €500 στο Σωματείο 

Καταστηματαρχών Παραλιμνίου από τα «Απρόβλεπτα» του Κονδυλίου «Εισφορές σε 

Άλλους Οργανισμούς» ως βοήθεια για την διοργάνωση εκδηλώσεων.  

 

7. Διάφορα  

 

7.1. Πρόσληψη έκτακτης Νηπιαγωγού. Αρ. Φακ.: 4.0.7/1 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι για την καλοκαιρινή περίοδο 

έχουν εγγραφεί στο «Γιώρκειο» 62 παιδιά και γι’ αυτό απαιτείται η δημιουργία τριών 

Τμημάτων αφού κάθε τμήμα δεν επιτρέπεται  να έχει πέραν των 25 παιδιών και γι’ αυτό, 

αφού ένα τμήμα του Κοινοτικού έγινε δημόσιο με αποτέλεσμα να μειωθούν οι 

νηπιαγωγοί κατά μία, μετά από συνεννόηση με τη Διευθύντρια όπως είπε, προτείνει την 

πρόσληψη για έκτακτη απασχόληση  νηπιαγωγού από 17/6/2021 μέχρι 31/7/2021. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της πιο πάνω πρότασης του                                

κ. Δημάρχου.  

 

7.2.  Εισφορά στην εκκλησία Αγίας Βαρβάρας. Αρ. Φακ.: 13.0.1, 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εισφορά του ποσού των €500 στην εκκλησία 

Αγίας Βαρβάρας για αγορά φωτοτυπικής μηχανής. 
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8. Εισηγήσεις Επιτροπής Έργων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Αρ. Φακ:1.3.2/37 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Έργων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως περιγράφονται στα πρακτικά 

της συνεδρίασής της ημερομηνίας 22/4/2021 που επισυνάπτονται.  

 

Σε σχέση με το θέμα 2.1.1 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το άνοιγμα ειδικού 

λογαριασμού στην Τράπεζα Κύπρου για κατάθεση της εισφοράς του ΚΟΑ.  

 

9. Εισηγήσεις Δημοτικών Συμβούλων: Αρ. Φακ.: 1.3.2/35, 1.2.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων των               

κ. Τ. Φλουρέντζου και Σ. Κωνσταντίνου όπως περιγράφονται στα πρακτικά σύσκεψής 

τους ημερομηνίας 25/5/2021 που επισυνάπτονται. 

 

Οι κ. Κ. Ιωακείμ και Λ. Λοΐζου αποχώρησαν από τη συνεδρίαση λόγω άλλων 

ειλημμένων υποχρεώσεων που είχαν, όπως είπαν.  

 

10. Διάφορα  

 

10.1. Άδειες Λειτουργίας. Αρ. Φακ.: 5.9.0, 5.9.34 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε το συνημμένο σημείωμα της Υγειονομικής 

Λειτουργού ημερομηνίας 17/6/2021 και αποφάσισε την έκδοση αδειών λειτουργίας στα 

αναφερόμενα υποστατικά.  

 

10.2. Παραίτηση Εργάτη. Αρ. Φακ.: 29.0.51 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της παραίτησης εργάτη από 12/4/2021.  

 

10.3. Μισθοδοσία εργατών ενοικίασης ειδών παραλίας. Αρ. Φακ.: 2.5.0 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι εργάτες ενοικίασης ειδών παραλίας που 

εργάστηκαν στις 10 και 11 Μαΐου χωρίς να χρεώνουν για την χρήση των κρεβατιών και 

ομπρελών πληρωθούν κανονικά το ημερομίσθιό τους στην κλίμακα Δ5. 

 

10.4. Χρήση του αμφιθεάτρου του Xenion για τις ανάγκες του Δήμου. Αρ. Φακ.: 4.7.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η Διευθύντρια του Xenion με επιστολή της 

ημερομηνίας 15/6/2021 διευκρινίζει ότι η δωρεάν παραχώρηση του αμφιθεάτρου τους 

για τις ανάγκες του Δήμου ως αντιστάθμισμα στην αλλαγή ταρίφας χρέωσης για την 

υδατοπρομήθεια του σχολείου, θα γίνεται δύο φορές  το χρόνο και αποφάσισε όπως 

αποδεχθεί τη διευθέτηση αυτή η οποία και να ισχύει αντί της αναφερθείσας στο                     

θέμα 11.5 της συνεδρίασης 2/21 ημερομηνίας 28/1/2021. 
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10.5. Ενοικίαση οχημάτων. Αρ. Φακ.: 8.2.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η συμφωνία ενοικίασης δύο σαλούν 

αυτοκινήτων για τις ανάγκες της υγειονομικής υπηρεσίας λήγει και αποφάσισε όπως 

ενσωματωθεί και αυτή η ανάγκη στην προσφορά για την οποία λήφθηκε απόφαση στο 

θέμα 7 της συνεδρίασης 12/21 ημερομηνίας 27/5/2021. 

 

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

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

10.6. Υπερωρίες ναυαγοσωστών. Αρ. Φακ.: 2.8.0, 7.0.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι υπερωρίες των ναυαγοσωστών πιστώνονται 

ως day off αντί να πληρώνονται έτσι ώστε να παραταθεί η περίοδος πληρωμής τους και 

να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα όπως έγινε κατά την περσινή χειμερινή περίοδο που 

δεν έγιναν δεκτοί να υπογράφουν ως άνεργοι.  

 

10.7. Μετακίνηση εργάτη στο Τμήμα Ναυαγοσωστών. Αρ. Φακ.: 7.0.3, 29.2.39 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το αίτημα εργάτη για μετακίνησή του στο τμήμα 

ναυαγοσωστών και την ένταξή του στην αντίστοιχη κλίμακα αφού έλαβε υπόψη και την 

έλλειψη προσωπικού στο αναφερόμενο τμήμα.  

 

11. Αιτήσεις παροχής νερού. Αρ. Φακ.: 4.7.5, 4.7.17 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με βάση την απόφασή του στο θέμα 6 της συνεδρίασης 12/21 

ημερομηνίας 27/5/2021 αποφάσισε την παροχή νερού στα πιο κάτω υποστατικά: 

 

- τεμ. 290 Σχ. 2-293-375 τμήμα 19 

- τεμ. 103 και 104 Σχ. 2-295-376 και 2-296-376 τμήμα 16 (σχετική και η απόφαση 

του Δημοτικού Συμβούλιου στο θέμα 4.1 στη συνεδρίαση 13/21 ημερομηνίας 

2/6/2021). 

- Η αίτηση ημερομηνίας 1/6/2021 δεν εγκρίθηκε διότι όπως αναφέρει δεν 

πρόκειται για γεωργική αποθήκη αλλά για λυόμενο που θα χρησιμοποιείται ως 

εξοχικό.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  
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