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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

7/19 

 

 

Ημερομηνία: 21 Μαρτίου 2019 

 

Ώρα έναρξης: 18:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 22:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 5.1)  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Απόντες:  

 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Παρακαθήμενοι:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

κ. Αδάμος Χ"Χριστοδούλου    Δικηγόρος (για μέρος του θέματος 5.1) 

 

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. Α. Μουλαζίμη που απουσιάζει λόγω έκτακτης επαγγελματικής υποχρέωσης, του                  

κ. Γ. Ποταμού που επίσης απουσιάζει λόγω έκτακτου προβλήματος υγείας συγγενικού 

του προσώπου και του κ. Σ. Κωνσταντίνου που απουσιάζει στο εξωτερικό. 

 

 

 

 



2 

 

1. Έγκριση των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1  

 

1.1. Πρακτικά συνεδρίασης 4/19 ημερομηνίας 18/2/2019 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

4/19 ημερομηνίας 18/2/2019 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

1.2. Πρακτικά συνεδρίασης 6/19 ημερομηνίας 4/3/2019 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

6/19 ημερομηνίας 4/3/2019 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

2. Τοποθέτηση στο Δημοτικό Μέγαρο ηλεκτρονικών μηχανών για καταθέσεις 

μετρητών. Αρ. Φακ.: 7.0.11, 8.3.2, 8.3.2/7 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις προτάσεις που υπέβαλαν η Τράπεζα 

Κύπρου ημερομηνίας 14/3/2019 και η Ελληνική Τράπεζα ημερομηνίας 6/3/2019 και 

αποφάσισε όπως ζητηθούν πρόσθετες διευκρινίσεις και να επανέλθει σε επόμενη 

συνεδρίαση.  

 

3. Εξαγορά δημόσιου χώρου πράσινου. Αρ. Φακ.: 1.7.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξαγορά δημοσίου χώρου πρασίνου με την 

καταβολή του ποσού των €122.335,86 που επιβλήθηκε ως όρος από την πολεοδομική 

αρχή κατά την εξέταση της αίτησης του Δήμου ΑΜΧ30/18 για την κατασκευή του 

πολυώροφου χώρου στάθμευσης παρά το Δημοτικό Μέγαρο.    

 

4. Αιτήσεις ξενοδοχειακών μονάδων για προενοικίαση κρεβατιών και ομπρελών 

παραλίας. Αρ. Φακ.: 7.0.11 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε τις αιτήσεις των ξενοδοχείων Grecian Park και Capo 

Bay για προενοικίαση κρεβατιών και ομπρελών θαλάσσης σύμφωνα με την απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου 4/19 ημερομηνίας 18/2/19 και αποφάσισε να προενοικιαστούν 30 

ομπρέλες και 60 κρεβάτια στα δύο ξενοδοχεία στο χώρο που υποδεικνύεται στις 

φωτογραφίες που επισυνάπτονται.  

 

5. Διάφορα. 

 

5.1. Επιστολές Δικηγόρου εκ μέρους πελατών του. Αρ. Φακ.: 4.2.35, 8.9.0/1, 4.1.34  

 

Ο κ. Τ. Βλίττης αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως επειδή για το θέμα 

επηρεάζεται οικογενειακό του κτήμα, όπως είπε.  

 

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως ο Δικηγόρος κ. Α. Χ"Χριστοδούλου 

σε συνέχεια της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο θέμα 7.2 της συνεδρίασης 

3/19 ημερομηνίας 7/2/2019.  
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Ο κ. Α. Χ"Χριστοδούλου αναφέρθηκε στις επιστολές του Δικηγόρου ημερομηνίας 

30/10/2018 και 19/12/2018 και ανάλυσε το ιστορικό της υπόθεσης. Τόνισε ότι η 

γνωστοποίηση απαλλοτρίωσης που δημοσιεύτηκε στις 16/5/2008 έχει ατονήσει και ότι ο 

Δήμος έστειλε νέα επιστολή στο Κτηματολόγιο τον Νοέμβριο του 2009 για να ετοιμάσει 

σχέδια απαλλοτρίωσης. Το Κτηματολόγιο απάντησε το 2014 και ζητούσε από τον Δήμο 

να επιβεβαιώσει την ορθότητα του σχεδίου. Ανέφερε ότι υπάρχει φάκελος 

απαλλοτρίωσης και ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να πάρει απόφαση για έγκριση 

του σχεδίου και να απαντήσει στην επιστολή του Κτηματολογίου ώστε να επιλυθεί το 

θέμα. Οι ιδιοκτήτες του τεμαχίου συνέχισε, υπέγραψαν συγκατάθεση για την εκτέλεση 

του έργου του παραλιακού πεζόδρομου έχοντας υπόψη τους την απαλλοτρίωση που είχε 

δημοσιευθεί με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Αν γνώριζαν ότι η 

απαλλοτρίωση δεν θα υλοποιείτο πιθανόν η απόφασή τους για συγκατάθεση για σκοπούς 

κατασκευής του παραλιακού πεζόδρομου να ήταν με διαφορετικούς όρους ή ακόμα 

μπορούσε να μην δοθεί. Η πιθανότητα πληρωμής αποζημιώσεων εκ μέρους του Δήμου 

για σκοπούς απαλλοτρίωσης του μέρους του τεμαχίου τους που κατασκευάσθηκε ο 

παραλιακός πεζόδρομος είναι πολύ μεγάλη και το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να 

λάβει αποφάσεις επίλυσης του θέματος και αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να δοθεί το σχέδιο που ετοίμασε ο κλάδος 

Χωρομετρίας (Κ4 Αρ. Φακ.4.1.34/ΙΙ) στην Τεχνική Υπηρεσία για έλεγχο και να 

επανέλθει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση. 

 

6. Αποζημίωση δημότη για ζημιές στο αυτοκίνητό του μετά από πτώση σε 

λακκούβα. Αρ. Φακ: 2.9.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή ημερομηνίας 12/2/2019 και αποφάσισε 

όπως του καταβληθεί το ποσό των €120 για το κόστος επιδιόρθωσης του οχήματός του 

μετά από πτώση σε λακκούβα. 

 

7. Πρόταση για τοποθέτηση αποχωρητήριων στην παραλία Λομπαρδί.  

Αρ. Φακ.: 8.7.0/19 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τα σχέδια κατασκευής αποχωρητηρίων στην παραλία 

Λομπαρδί που υπέβαλε το γραφείο Βαφεάδης & Σία ΕΠΕ (Κ11-Κ32 φακ.8.7.0/19) και 

αποφάσισε την έγκρισή τους όπως επίσης και την προσφορά του ιδιοκτήτη παρακείμενης 

κατοικίας για χρηματοδότηση της κατασκευής τους.  

 

8. Προκήρυξη κενών θέσεων έκτακτου εποχικού προσωπικού. Αρ. Φακ.: 2.2.1, 

2.0.9, 7.0.3, 2.2.0/1, 2.2.0/7 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη μέσω της ιστοσελίδας, των 

πινακίδων του Δήμου και SMS θέσεων έκτακτου εποχικού εργατικού προσωπικού στα 

Τμήματα Ναυαγοσωστών (κάτοχοι τουλάχιστον ασημένιου μεταλλίου), Ενοικίασης 

Ειδών Παραλίας (κάτοχοι διπλώματος ναυαγοσωστικής) και Υδραυλικών.  

 



4 

 

9. Ανάπλαση του κέντρου του Δήμου. Αρ. Φακ.: 7.9.10/3, 4.2.10 

 

Παρουσιάσθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια ανάπλασης της Α΄ Φάσης του 

πυρήνα του Δήμου και ενημερώθηκε το Συμβούλιο για τις αποφάσεις της συνεδρίας της 

συμβουλευτικής επιτροπής που συνήλθε σήμερα.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τα σχέδια και τις αποφάσεις της συμβουλευτικής 

επιτροπής.  

 

10. Διάφορα. 

 

10.1. Εισφορές σε άλλους οργανισμούς. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 13.0.4, 4.0.7/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση των πιο κάτω εισφορών: 

 

11. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

12. Διάφορα. 

 

12.1. Κατακλυσμός 2019. Αρ. Φακ.: 9.0.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφορών για καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα στα πλαίσια του κατακλυσμού 2019 σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

12.2. Επαγγελματικές Εκθέσεις στο εξωτερικό. Αρ. Φακ.: 7.0.19 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο Δήμος εκπροσωπείται σε επαγγελματικές 

εκθέσεις στο εξωτερικό όπου λαμβάνουν μέρος επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται 

στο Δήμο και προβάλλουν ομαδικά τόσο τον Δήμο όσο και την Επαρχία.  

 

12.3. Εκδήλωση Surfers and Barbers. Αρ. Φακ.: 7.0.33, 12.0.0, 9.0.21 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση της πλατείας στον Πρωταρά για 

διεξαγωγή της πιο πάνω εκδήλωσης για τους λόγους που αναφέρονται στην επιστολή 

τους ημερομηνίας 21/3/2019.   

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  
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