
1 

 

Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

12/22 

 

 

Ημερομηνία: 7 Ιουνίου 2022 

 

Ώρα έναρξης: 19:00΄ 

 

Ώρα λήξης: 21:20΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης Αντιδήμαρχος 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Σταύρος Σταύρου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 4.3) 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2) 

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

 

Απόντες:  

 

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (για λόγους υγείας) 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (για σοβαρούς επαγγελματικούς λόγους) 

 

Παρακαθήμενος: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία, αφού είναι παρόντα εννέα μέλη και ότι 

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν παραλάβει 

έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων του                             

κ. Γ. Ποταμού που απουσιάζει για λόγους υγείας και του κ. Τ. Φλουρέντζου που 

απουσιάζει για σοβαρούς επαγγελματικούς λόγους, καθώς και των κ. Λ. Λοΐζου και                   

Τ. Τσόκκου που απουσίαζαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης.  
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1. Διάφορα.  

 

1.1 Παροχή διευκολύνσεων στο σημείο Fig Tree Bay (Nausicaa). Αρ. Φακ.: 15.0.46/21 

 

Έγινε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για το πιο πάνω θέμα.  

 

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 10/22 

ημερομηνίας 24/5/2022. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Ο κ. Λ. Λοΐζου προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

10/22 ημερομηνίας 24/5/2022 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

3. Εισηγήσεις Επιτροπών. 

 

3.1     Τουρισμού και Παραλιών 25/5/2022. Αρ. Φακ.: 1.3.2/38 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Τουρισμού και Παραλιών, όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής 

της ημερομηνίας 25/5/2022 που επισυνάπτονται.  

 

3.2     Πολιτισμού 21/4/2022 και 29/4/2022. Αρ. Φακ.: 1.3.2/36 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Πολιτισμού, όπως περιγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεών της με 

ημερομηνίες 21/4/2022 και 29/4/2022 που επισυνάπτονται.  

 

Ειδικότερα όμως για τη χορηγία που αναφέρεται στο θέμα 14 της συνεδρίασης της 

21/4/2022 αποφάσισε όπως καταβληθεί το ποσό των €4.000 και η διαφορά να καλυφθεί 

από τα «Απρόβλεπτα» του κονδυλίου «Εισφορές σε Άλλους Οργανισμούς». 

 

3.3    Εξέταση αιτήσεων αδειών εκπομπής ήχου. Αρ. Φακ.: 1.7.0/2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της πιο 

πάνω Επιτροπής, όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής της ημερομηνίας 

19/4/2022 που επισυνάπτονται.  

 

Ο κ. Δήμαρχος διαφώνησε με την εισήγηση και τόνισε ότι δεν πρόκειται να υπογράψει 

οποιαδήποτε άδεια εκπομπής ήχου, αν υπολείπεται οτιδήποτε από όσα προβλέπονται στον 

νόμο.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης όπως η Επιτροπή συνεδριάσει σύντομα, για να 

καθορίσει τις ζώνες και την ένταση του ήχου σε καθεμιά.   
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3.4    Έργων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 1/6/2022. 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 1/6/2022 με τις πιο κάτω παρατηρήσεις: 

 

Θέμα 1: Η Επιτροπή να συζητήσει το θέμα με την Τεχνική Υπηρεσία. 

Θέμα 3: Να γίνει διαβούλευση και με το Τμήμα Πολεοδομίας. 

Θέμα 7: Στην πέμπτη γραμμή της δεύτερης παραγράφου η αναφορά σε «δικαίωμα  

  διάβασης» να γίνει «δικαίωμα χρήσης».  

  Στην ένατη γραμμή της δεύτερης παραγράφου η αναφορά σε «20-25μ» να γίνει    

  «40-45μ» 

 Θέμα 11: Ο κ. Τ. Βλίττης δήλωσε ότι διαφώνησε με αυτή την εισήγηση και εξακολουθεί  

     να διαφωνεί. 

 

Οι κ. Α. Μουλαζίμης και Μ. Μουλαζίμη δήλωσαν ότι υπάρχει ήδη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με το θέμα 11 και ότι διαφωνούν να γίνει νέα 

απαλλοτρίωση.  

 

Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να 

παρουσιασθεί το αρχικό σχέδιο της πλατείας που περιλάμβανε και τα κτήματα που 

αναφέρονται στο θέμα 11 των πρακτικών της συνεδρίασης της πιο πάνω Επιτροπής σε 

δημόσια διαβούλευση/παρουσίαση από τον αρχιτέκτονα και μετά να επανέλθει στο 

Δημοτικό Συμβούλιο για απόφαση.  

 

Διαφώνησαν οι κ. Α. Μουλαζίμης, Τ. Βλίττης και Μ. Μουλαζίμη.  

 

4. Υποθέσεις Απαλλοτριώσεων.  

 

Η κα Τ. Τσόκκου προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

4.1 Απαλλοτρίωση κτημάτων για την ανέγερση αίθουσας αθλοπαιδιών.                           

Αρ. Φακ.: 4.1.39 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διόρθωση των σκοπών της Γνωστοποίησης 

Απαλλοτρίωσης κτημάτων, για την ανέγερση αίθουσας αθλοπαιδιών η οποία 

δημοσιεύτηκε στις 26 Μαΐου 1989 στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας με                    

αρ. ΔΠ 820 με την προσθήκη στην πρώτη παράγραφο της Γνωστοποίησης Απαλλοτρίωσης 

στην πέμπτη γραμμή, μετά τις λέξεις (Παλαί Ντε Σπορ), της φράσεως «γηπέδων και άλλων 

αθλητικών υποδομών».  
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4.2 Απαλλοτρίωση κτημάτων για την ανέγερση αίθουσας αθλοπαιδιών.                           

Αρ. Φακ.: 4.1.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διόρθωση των σκοπών της Γνωστοποίησης 

Απαλλοτρίωσης κτημάτων, για την ανέγερση αίθουσας αθλοπαιδιών η οποία 

δημοσιεύτηκε στις 19 Ιουνίου 1987 στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας με                       

αρ. ΔΠ 986 με την προσθήκη στην πρώτη παράγραφο της Γνωστοποίησης Απαλλοτρίωσης 

στην έκτη γραμμή, μετά τη λέξη Αθλοπαιδιών, της φράσεως «γηπέδων και άλλων 

αθλητικών υποδομών».  

 

4.3 Απαλλοτρίωση μέρους του κτήματος με αρ. τεμαχίου 569, του Σχ. 2-295-377, 

Τμήμα 15. Αρ. Φακ.: 4.1.34 

 

Ο κ. Τ. Βλίττης αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων λόγω συγγενικής σχέσης με 

την ιδιοκτήτρια του πιο πάνω κτήματος, όπως είπε.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διόρθωση των σκοπών της Γνωστοποίησης 

Απαλλοτρίωσης του μέρους του κτήματος με αρ. τεμαχίου 569, του Σχ. 2-295-377, Τμήμα 

15 η οποία δημοσιεύτηκε στις 3 Ιουλίου 2020 στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας 

με αρ. ΔΠ 389 με την προσθήκη στην πρώτη παράγραφο της Γνωστοποίησης στην 

τελευταία γραμμή της φράσεως «όπως και η εγγραφή του τμήματος ως επέκταση του 

δημόσιου δρόμου».  

 

4.4 Απαλλοτρίωση του ιδιωτικού τεμαχίου με αρ. 40 του Σχεδ. 1-2895-3785, Τμήμα 

23,  για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου στον Δήμο.  

Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης ΔΠ 413/28.7.17 – Διάταγμα Απαλλοτρίωσης               

ΔΠ 566/29.9.17. Αρ. Φακ.: 4.1.119 

 

Ο κ. Τ. Βλίττης επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού μελέτησε την επιστολή ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2021 

των πρώην ιδιοκτητών του κτήματος με αρ. τεμαχίου 40, του Σχ. 1-2895-3785, τμήμα 23 

το οποίο ο Δήμος απαλλοτρίωσε με σκοπό τη μετατροπή της κατοικίας που βρίσκεται στο 

ακίνητο σε πολιτιστικό κέντρο, αποφάσισε όπως αποδεχτεί το αίτημα των ιδιοκτητών, 

όπως επιστραφεί και επανεγγραφεί το κτήμα επ’ ονόματι τους, αφού προηγουμένως 

επιστρέψουν στον Δήμο το συνολικό ποσό των €300.000 το οποίο τους έχει καταβληθεί 

ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του κτήματός τους.  

 

Η επιστροφή και επανεγγραφή του κτήματος αποφασίζεται βάσει του άρθρου 15 του περί 

Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου του 1962, καθότι δεν έχει επιτευχθεί ο σκοπός για 

τον οποίο έγινε η απαλλοτρίωση εντός τριών ετών από την ημερομηνίας Γνωστοποίησης 

της Απαλλοτρίωσης.   
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5. Διάφορα.  

 

5.1 Φιλανθρωπικές Εισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση του ποσού των €2.000 σε άπορο 

φοιτητή, για κάλυψη μέρους των διδάκτρων του πανεπιστημίου που φοιτά.  

 

6. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

7. Διάφορα.  

 

7.1 Όροι παραχώρησης αδειών παροχής διευκολύνσεων. Αρ. Φακ.: 7.0.5. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι άδειες παροχής διευκολύνσεων στις παραλίες 

παραχωρούνται με όρους, όπως καταγράφονται στη συνημμένη κατάσταση.  

 

8. Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για τα έτη 2014 και 2015. Αρ. Φακ.: 1.5.0 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής 

κάλεσε τον Δήμο και τον Γενικό Ελεγκτή σε συνεδρία της στις 9/6/2022 για εξέταση της 

πιο πάνω έκθεσης και είπε ότι οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί, μπορεί να παρευρεθεί.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης 

Δήμαρχος  

 

 


