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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

8/18 

 

Ημερομηνία: 26 Μαρτίου 2018 

 

Ώρα έναρξης: 19:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 21:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει πλήρης απαρτία.  

 

Εξέταση των τελευταίων δεδομένων σε σχέση με τις δραστηριότητες στο παραλιακό 

μέτωπο. Αρ. Φακ.: 7.0.2 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι είχε συνάντηση με τον Υπουργό 

Εσωτερικών με τον οποίο συζήτησε το θέμα των δραστηριοτήτων στο παραλιακό 

μέτωπο και όπως είπε χαρακτηριστικά συμφώνησαν ότι διαφωνούν στο κατά πόσο 

δικαιούται ή όχι ο Δήμος να προβαίνει σε εκτέλεση έργων στις παραλίες και ζήτησε να 

κοινοποιήσει στο Δήμο την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας η οποία απορρίπτει την 

γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου. Επίσης ανέφερε ότι κατόπιν 

παράκλησης του Υπουργού συμφώνησαν όπως από τούδε και στο εξής γίνεται 

συνεννόηση με τον Έπαρχο για τη συνέχιση των έργων στις παραλίες και να ανασταλούν 

οι εργασίες μέχρι την υπηρεσιακή σύσκεψη που κάλεσε για το θέμα ο Έπαρχος 

Αμμοχώστου.  
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Τόνισε ότι σύμφωνα με τη γνωμάτευση που παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση 3/18 

ημερομηνίας 6/2/2018, ο Δήμος όχι μόνο έχει δικαίωμα αλλά και υποχρέωση σ’ ότι 

αφορά τις υπό αναφορά δραστηριότητες στο παραλιακό μέτωπο.  

 

Στη συνέχεια διαβάστηκε η συνημμένη δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών και το 

Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να την χαιρετίσει και να δηλώσει ότι ο Δήμος ενεργεί 

πάντα στα πλαίσια της νομιμότητας και σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 


