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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

4/21 

 

Ημερομηνία: 8 Μαρτίου 2021 

 

Ώρα έναρξης: 18:25΄ 

 

Ώρα λήξης: 20:20΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Αντιδήμαρχος  

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 1.2 και εκτός του  θέματος 4) 

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 4)  

 

Απόντες:  

 

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενοι: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

κ. Γιώργος Οικονόμου   Επιθεωρητής Παραλιών (για το θέμα 4) 

  

      εκ μέρους των παρόχων διευκολύνσεων 

    για μέρος του θέματος 4 

  

 

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. Γ. Ποταμού που απουσιάζει καθώς και των κ. Λ. Λοΐζου και Τ. Τσόκκου που 

απουσίαζαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης.   
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Πριν την έναρξη της συνεδρίασης τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή στην μνήμη της κας Ελένης 

Τσιολάκη, μητέρας του Δημοτικού Συμβούλου Μ. Τσιολάκη, που απεβίωσε στις 

7/3/2021. 

 

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

 

1.1. Πρακτικά συνεδρίασης 27/20 ημερομηνίας 15/12/2020.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

27/20 ημερομηνίας 5/12/2020 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

1.2. Πρακτικά συνεδρίασης 1/21 ημερομηνίας 21/1/2021  

 

Ο κ. Λ. Λοΐζου προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

1/21 ημερομηνίας 21/1/2021 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

1.3. Πρακτικά συνεδρίασης 2/21 ημερομηνίας 28/1/2021 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

2/21 ημερομηνίας 28/1/2021 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

1.4. Πρακτικά συνεδρίασης 3/21 ημερομηνίας 7/2/2021  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

3/21 ημερομηνίας 7/2/2021 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

2. Έγκριση πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

3. Αγορά Κτημάτων παρά την τεχνική Σχολή. Αρ. Φακ.: 1.6.4, 4.1.90, 4.1.116, 

4.14.44 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι εκκρεμούν οι απαλλοτριώσεις και 

η κατασκευή του δρόμου παρά την Τεχνική Σχολή και υπενθύμισε ότι το Υπουργείο 

Παιδείας κατέβαλε στο Δήμο €300.000 για τον σκοπό αυτό και για προώθηση του 

θέματος κατόπιν οδηγιών του ο Β. Γ. Λειτουργός Α. Πάσιης ετοίμασε τη συνημμένη 

έκθεση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου να 

προχωρήσει στην αγορά των μεριδίων  της εταιρείας  Gordian στη συνολική τιμή περί τα 

€150.000 αντί της απαλλοτρίωσης όπως περιγράφεται στην αναφερόμενη έκθεση και να 

υποβληθούν προσφορές με το πιο πάνω ποσό.  
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4. Άδειες παροχής διευκολύνσεων. Αρ. Φακ.: 7.0.5, 7.0.18, 7.0.17 

 

Η κα. Τ. Τσόκκου προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Ο κ. Λ. Λοΐζου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως λόγω της ιδιότητάς του ως 

Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, όπως είπε.  

 

Κλήθηκαν και εισήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεως ο Επιθεωρητής Παραλιών του 

Δήμου κ. Γ. Οικονόμου και εκ μέρους της Επιτροπής Θαλάσσιων Αθλημάτων 

Παραλιμνίου οι οποίοι διάβασαν και κατέθεσαν το συνημμένο υπόμνημα.  

 

Απάντησαν σε διάφορες διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου και αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο φωτογραφικό υλικό το 

οποίο επισυνάπτεται και στο οποίο φαίνονται στιγμιότυπα της κατάστασης που 

επικρατούσε κατά την περσινή καλοκαιρινή περίοδο και υπέδειξε στα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου όλα τα προβλήματα που δημιουργούνταν και επεξήγησε τις 

εισηγήσεις του Δήμου προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών για τροποποίηση του 

Διατάγματος Προστασίας Λουομένων στην περιοχή της παραλίας Βρύση Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄  

σύμφωνα με τα Σχέδια Χρήσης Παραλίας, της παραλίας Αγ. Τριάδας σύμφωνα με τα 

προβλήματα που επεσήμανε η Υπηρεσία και της παραλίας Fig Tree Bay σύμφωνα με τις 

επισημάνσεις του Επάρχου σε σχέση με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε όπως 

το θέμα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση.  

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης   

Δήμαρχος   

 

 


