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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

1/21 

 

Ημερομηνία: 21 Ιανουαρίου 2021 

 

Ώρα έναρξης: 13:30΄ 

 

Ώρα λήξης: 16:15΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Αντιδήμαρχος  

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 5.6) 

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 1.3) 

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 3) 

 

Απόντες: 

 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Παρακαθήμενοι: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

κ. Χριστάκης Βασιλείου   Δημοτικός Μηχανικός (για τα θέματα 4 μέχρι 5.17) 

κ. Μιχάλης Οικονόμου   Β. Γ. Λειτουργός (για το θέμα 3)  

 

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 συμπεριλαμβανομένου του 

κ. Κ. Ιωακείμ που απουσιάζει καθώς και των κ. Γ. Καρά και Μ. Μουλαζίμη που 

απουσίαζαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης.   
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1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

1.1. Πρακτικά συνεδρίασης 24/20 ημερομηνίας 29/10/2020 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

24/20 ημερομηνίας 29/10/2020 με τη διαγραφή του θέματος 2.14 για το οποίο δεν έχει 

γραφεί κείμενο. 

 

1.2. Πρακτικά συνεδρίασης 25/20 ημερομηνίας 12/11/2020  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

25/20 ημερομηνίας 12/11/2020 χωρίς παρατηρήσεις. 

 

1.3. Πρακτικά συνεδρίασης 26/20 ημερομηνίας 8/12/2020. Αρ. Φακ.: 1.2.1, 4.1.135 

 

Ο κ. Γ. Καράς προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως στο τέλος της πρώτης παραγράφου του 

θέματος 5 μετά το όνομα «Γ. Ποταμός» προστεθεί η φράση «….χωρίς όμως να 

αποκλείεται να επιτραπεί σε κάποιους από τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες και 

ενοικιαστές να προσέλθουν στην αίθουσα συνεδριάσεως, να εκφράσουν τις απόψεις τους 

και να αποχωρήσουν.» 

 

Αποφάσισε επίσης όπως στην τέταρτη γραμμή της πρώτης παραγράφου στη σελίδα 8 

μετά τη λέξη «απαιτηθεί» να μπει κόμμα και να γραφεί η φράση «να γίνει» και να 

διαγραφεί η φράση «…να γίνει μετά από αυτήν».  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

26/20 ημερομηνίας 8/12/2020 με τις πιο πάνω παρατηρήσεις. 

 

1.4. Πρακτικά συνεδρίασης 28/20 ημερομηνίας 30/12/2020.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

28/20 ημερομηνίας 30/12/2020 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

2. Διόρθωση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διόρθωσης των πιο κάτω πρακτικών 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου:  

 

- Πρακτικά συνεδρίασης 24/19 ημερομηνίας 19/9/2019 θέμα 3.1. Αρ. Φακ. 4.1.122 

 τέταρτη γραμμή τρίτης παραγράφου η έκταση να γίνει 442τμ και όχι 422τμ 

όπως εκ λάθους έχει γραφεί. 
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- Πρακτικά συνεδρίασης 12/20 ημερομηνίας 17/6/2020 θέμα 7.1. Αρ. Φακ.: 29.2.65 

 δεύτερη γραμμή να διορθωθεί το υπόλοιπο σε 17 ημέρες και όχι 16 όπως                

εκ λάθους έχει γραφεί.  

 

- Πρακτικά συνεδρίασης 22/20 ημερομηνίας 12/10/2020 θέμα 10.5.  

Αρ. Φακ.: 2.1.10, 29.2.12 

 δεύτερη γραμμή η ημερομηνία 6/4/2020 που εκ λάθους έχει γραφεί, να 

διορθωθεί σε 6/3/2020.  

 

3. Μεσολαβητική πρόταση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων για εργοδότηση 

των Ναυαγοσωστών. Αρ. Φακ.: 7.0.3, 2.4.1, 2.5.0 

 

Η κα. Μ. Μουλαζίμη προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως ο Β. Γ. Λειτουργός κ. Μ. Οικονόμου 

ο οποίος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το ιστορικό της υπόθεσης και της 

σχετικής αλληλογραφίας με τα Τμήματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εργασίας.  

 

Ο κ. Δήμαρχος επεξήγησε  στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το κείμενο της 

συμφωνίας που προέκυψε από την μεσολάβηση της Διευθύντριας του Τμήματος 

Εργασιακών Σχέσεων και ανέφερε επίσης ότι εκκρεμεί η πρόταση του Δήμου προς το 

Υπουργείο Εσωτερικών για ένταξη και των δικών μας Ναυαγοσωστών στο παγκύπριο 

σχέδιο «Σαλαμίς».  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της πιο πάνω αναφερόμενης συμφωνίας 

αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται και επίσης σε επόμενη συνεδρίαση να κληθεί 

εκπρόσωπος των Ναυγοσωστών για να υποβάλει τις απόψεις τους σε σχέση με το σχέδιο 

«Σαλαμίς». 

 

Ο κ. Μ. Οικονόμου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως.    

 

4. Παραλιακός πεζόδρομος φάση Γ΄1 και Γ΄2. Αρ. Φακ.: 4.2.48/1, 4.2.48/2 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για την έκθεση του Συντονιστή της Σύμβασης ημερομηνίας 

18/1/2021, αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως.                                        

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως: 

 

(α) Εγκρίνει την εισήγηση της Επιβλέπουσας Μηχανικού και του Συντονιστή 

Σύμβασης κ. Ανδρέα Γεωργίου για να χρησιμοποιηθεί η ξυλεία AZOBE (αντί του 

τύπου ΑΜΑΡΑΝΤΕ). 

(β) Εγκρίνει τα σχέδια εφαρμογής για την περιοχή παρά το ξενοδοχείο Περνέρα και 

αναμένει την εκτίμηση κόστους των εργασιών και ενημέρωση για τις εργασίες 

που θα αναληφθούν από τους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου (εκτός των ορίων 

έργου). 
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(γ) Εγκρίνει τις οδηγίες της Επιβλέπουσας και του Συντονιστή για τις διορθωτικές 

εργασίες παρά το ξενοδοχείο. Θα προσκομισθεί εκτίμηση κόστους για 

ενημέρωση της ΤΕΑΑ. 

(δ) Εγκρίνει την όδευση που φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο, που φέρει και την 

υπογραφή του ιδιοκτήτη της γης με ημερομηνία 18/1/2021. Με βάση αυτό ο 

πεζόδρομος θα μετατοπισθεί κατά ~ 70cm προς το τεμάχιο του ιδιοκτήτη σε 

σχέση με το σχέδιο του συμβολαίου.  

(ε) Εγκρίνει τις αλλαγές που έχει ζητήσει η υπηρεσία υδατοπρομήθειας (εργοδηγός) 

και αφορούν στην χρήση Ταφ (Τ) (αντί σελλών), S/Steel εξαρτήματα και στην 

τοποθέτηση σωλήνων 75mm γύρω από τα λάστιχα υδατοπρομήθειας. 

 Ο Συντονιστής Σύμβασης να ενημερώσει την ΤΕΑΑ για το κόστος, μόλις αυτό 

γίνει γνωστό από εργολάβο / επιμετρητή / επιβλέπουσα για όλες τις πιο πάνω 

εργασίες και για τις εγκρίσεις που θα πρέπει να δοθούν ανάλογα με την δική του 

δικαιοδοσία ή την δικαιοδοσία της ΤΕΑΑ. 

 

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την παραχώρηση ενός 

οχήματος από τον εργολάβο (εκ των δύο που προβλέπονται στα συμβόλαια) προς το 

Συντονιστή της Σύμβασης για όση περίοδο διαρκούν τα έργα, το οποίο θα χρησιμοποιεί 

και για την μετάβασή του από και προς την οικία του, με ανάλογη φορολογική 

επιβάρυνση αυτού του οφέλους και για τις ώρες που θα εργάζεται εκτός του κανονικού 

ωραρίου δεν θα απαιτεί την πληρωμή υπερωριών. 

 

5. Υποθέσεις Επιτρόπου Διοίκησης. Αρ. Φακ.: 1.8.4 

 

5.1. Παράπονο με αρ.ΑΠ/1783/2012. Αρ. Φακ.: 1.8.4/107 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα θεωρηθεί λήξαν. 

 

5.2. Παράπονο με αρ.ΑΠ/1635/2020. Αρ. Φακ.: 1.8.4/144 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αποσταλεί στην Επίτροπο Διοικήσεως η 

επιστολή μας ημερομηνίας 20/1/2021 (Κ.11). 

  

5.3. Παράπονο με αρ.ΑΠ/1340/2015. Αρ. Φακ.: 1.8.4/120 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα θεωρηθεί λήξαν. 
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5.4. Παράπονο με αρ.ΑΠ/373/2017. Αρ.Φακ.:1.8.4/122 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού επανεξέτασε το θέμα αποφάσισε όπως ενημερωθεί η 

Επίτροπος Διοικήσεως και οι παραπονούμενοι ότι εξακολουθεί να ισχύει το περιεχόμενο 

της επιστολής μας ημερομηνίας 21/11/2017. 

 

5.5. Παράπονο με αρ.ΑΠ/1862/2007. Αρ. Φακ.: 1.8.4/64 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα θεωρηθεί λήξαν. 

 

5.6. Παράπονο με αρ.ΑΠ/943/2018. Αρ. Φακ.: 1.8.4/126 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ενημερωθεί η Επίτροπος Διοικήσεως ότι το 

θέμα θα μελετηθεί σε ειδική συνεδρία του, συνολικά, με όλες τις άλλες παρόμοιες 

υποθέσεις στην τουριστική περιοχή, για την εφαρμογή γενικής πολιτικής σε σχέση με τις 

κατασκευές του είδους αυτού. 

 

Ο κ. Μ. Τσιολάκης αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε. 

 

5.7. Παράπονο με αρ.ΑΠ/855/2004. Αρ. Φακ.: 1.8.4/32 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα θεωρηθεί λήξαν. 

 

5.8. Παράπονο με αρ.ΑΠ/456/2006. Αρ. Φακ.: 1.8.4/59 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα θεωρηθεί λήξαν. 
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5.9. Παράπονο με αρ.ΑΠ/2193/2004. Αρ. Φακ.: 1.8.4/37 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα θεωρηθεί λήξαν. 

 

5.10. Παράπονο με αρ.ΑΠ/355/2001. Αρ. Φακ.: 1.8.4/11 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα θεωρηθεί λήξαν. 

 

5.11. Παράπονο με αρ.ΑΠ/1092/2005. Αρ. Φακ.: 1.8.4/45 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα θεωρηθεί λήξαν. 

 

5.12. Παράπονο με αρ.ΑΠ/1056/2006. Αρ. Φακ.: 1.8.4/60 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα θεωρηθεί λήξαν. 

 

5.13. Παράπονο με αρ.ΑΠ/924/2011. Αρ. Φακ.: 1.8.4/94 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα θεωρηθεί λήξαν. 

 

5.14. Παράπονο με αρ.ΑΠ/633/2002. Αρ. Φακ.: 1.8.4/14 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα θεωρηθεί λήξαν. 
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5.15. Παράπονο με αρ.ΑΠ/817/2012. Αρ. Φακ.: 1.8.4/98 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα θεωρηθεί λήξαν. 

 

5.16. Παράπονο με αρ.ΑΠ/1673/2012. Αρ. Φακ.: 1.8.4/101 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα θεωρηθεί λήξαν. 

 

5.17. Παράπονο με αρ.ΑΠ/2085/2009. Αρ. Φακ.: 1.8.4/82 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα θεωρηθεί λήξαν. 

 

6. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

7. Διάφορα  

 

7.1. Αγορά Υπηρεσιών. Αρ. Φακ.: 1.0.6/25, 2.0.8, 2.5.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επαναβεβαίωση της απόφασής του στο θέμα 7.2 

της συνεδρίασης 32/16 ημερομηνίας 21/11/2016 και γι’ αυτό να συνεχισθεί η αγορά 

υπηρεσιών με τα ίδια δεδομένα. 

 

7.2. Πρόσθετη επιβάρυνση επί καθυστερημένων τελών. Αρ. Φακ.: 3.0.0, 3.7.1/1, 4.7.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως μη επιβληθεί πρόστιμο για τους απλήρωτους 

λογαριασμούς τελών σκυβάλων και ακίνητης ιδιοκτησίας μέχρι τέλος Φεβρουαρίου και 

για τα τέλη υδατοπρομήθειας μέχρι τέλος Μαρτίου, λόγω πανδημίας.   

 

8. Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αρ. Φακ.: 7.1.3/1, 7.1.3 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε συνοπτικά το Δημοτικό Συμβούλιο για τις πρόνοιες του νέου 

νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και επεσήμανε ότι δεν έχει 

ακόμα οριστικοποιηθεί οτιδήποτε.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως επανέλθει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση 

όταν θα υπάρχουν πιο πολλές πληροφορίες.  

 

9. Διάφορα  

 

9.1. Έργα στην παραλία Πρωταρά. Αρ. Φακ.: 7.0.2 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι με την έγκριση και επίβλεψη του 

Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και του Επάρχου προχώρησε στην αποκατάσταση 

των πρανών του βόρειου τμήματος της παραλίας στον Πρωταρά, μετά την αφαίρεση των 

αποκομμένων τμημάτων τους, με την τοποθέτηση μεγάλων πετρών από την περιοχή.  

 

Είπε επίσης ότι σταμάτησαν οι εργασίες επειδή ζήτησε καθοδήγηση από το Τμήμα 

Θαλασσίων Έργων για να μετακινηθεί ταυτόχρονα και ο βραχίονας και ανέφερε ότι 

ενημερώθηκε και ο Έπαρχος για τις ενέργειες αυτές με τις οποίες συμφώνησε και 

αναμένεται να καλέσει σύσκεψη για το θέμα του βραχίονα στην παρουσία όλων των 

αρμοδίων κυβερνητικών τμημάτων. Τα μέλη συμφώνησαν με τις πιο πάνω ενέργειες και 

ζήτησαν όπως είναι παρόντα στην σύσκεψη που θα κληθεί.   

 

9.2. Εισφορές σε άλλους οργανισμούς. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 13.0.4 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πληρωμή από τα «Απρόβλεπτα» του κονδυλίου 

«Εισφορές σε Άλλους Οργανισμούς». 

   

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


