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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου 

20/17 
 
 
Ημερομηνία: 22 Ιουνίου 2017 
 
Ώρα έναρξης: 11:00΄ 
 
Ώρα Λήξης: 14:15΄ 
 
Παρόντες:  
 
κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  
κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  
κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου     
κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 
κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από μέρος της συνεδρίασης) 
 
Απόντες:  
 
κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  (για προσωπικούς λόγους)  
 
 
Παρακαθήμενοι:  
 
κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος 
κ. Ανδρέας Γεωργίου     Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας  
 
Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα έντεκα μέλη και ότι 
πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 
παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων του  
κ. Α. Λοΐζου που απουσιάζει για προσωπικούς λόγους καθώς και του Λ. Λοΐζου που  
απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης επίσης για προσωπικούς λόγους. 
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε λεωφορείο με περιδιάβαση της τουριστικής 
περιοχής όπου ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για την εξέλιξη των 
έργων που εκτελέσθηκαν και προγραμματίζονται να γίνουν. 
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Στην περιοχή Κάππαρη ο κ. Δήμαρχος πρότεινε και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε 
κατά πλειοψηφία όπως χαραχθεί χωμάτινος πεζόδρομος  προς το φυλάκιο των Ηνωμένων 
Εθνών, να γίνει δενδροφύτευση και να κατασκευασθεί παρατηρητήριο απ’ όπου οι 
επισκέπτες θα μπορούν να αγναντεύουν την Αμμόχωστο προς Βορρά αλλά και ολόκληρη 
την παραλιακή περιοχή προς νότο.  
 
Διαφώνησαν οι κ. Τ. Τσόκκου και Γ. Ποταμός διότι όπως είπαν η περιοχή βρίσκεται 
στην νεκρή ζώνη όπου την ευθύνη την έχουν τα Ηνωμένα Έθνη και δεν πρέπει να 
προκαλέσουμε αναστάτωση.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατασκευή αντλιοστασίου και δημόσιων 
αποχωρητηρίων στην παραλία Γλυκύ Νερό Α΄ με προέκταση παροχής στον βραχίονα 
ώστε να μπορούν τα διάφορα ακτοπλοϊκά σκάφη να αντλούν τα λύματα τους και να 
διοχετεύονται με βαρύτητα στο αντλιοστάσιο. Ο χώρος και ο τρόπος κατασκευής του 
αντλιοστασίου θα υποδειχθεί από τους μηχανικούς του Συμβουλίου Αποχετεύσεων 
Παραλιμνίου.  
 
Στην παραλία των Προσκόπων αποφασίσθηκε όπως συνεχισθεί ο εξωραϊσμός της 
παραλίας και δημιουργηθεί χώρος για τοποθέτηση κινητής καντίνας.  
 
Στην παραλία της ΜΜΑΔ αποφασίσθηκε όπως δεντροφυτευτεί και εξωραϊστεί ο χώρος 
πάνω από την παραλία. Αν υπάρχει ανάγκη να γίνει και σχεδιασμός από αρχιτέκτονα 
τοπίου. Στην παραλία Σκουταρόσπηλιοι αποφασίσθηκε να τοποθετηθεί οχετός ομβρίων 
που να οδηγεί τα νερά στην νοτιοανατολική πλευρά του κόλπου. Επίσης επιβεβαιώθηκε 
η απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου για δημιουργία χωμάτινου 
πεζόδρομου και δενδροφύτευση του ώστε να συνδεθεί με την παραλία της Αγίας Τριάδας 
από τα νοτιοανατολικά και την παραλία της ΜΜΑΔ στα βορειοδυτικά. 
 
Ο κ. Λ. Λοΐζου προσήλθε στην συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην 
παραλία Αγίας Τριάδας.  
 
Στην Αγία Τριάδα, στην παραλία που βρίσκεται νοτιοανατολικά του ψαρολίμανου 
αποφασίσθηκε όπως δημιουργηθούν γήπεδα αθλοπαιδιών για αθλήματα επί της άμμου, 
κατασκευασθούν κερκίδες για 300 τουλάχιστον άτομα, να γίνουν εγκαταστάσεις 
ηλεκτροφωτοισμού για διεξαγωγή νυκτερινών αγώνων, να γίνει αντλιοστάσιο και να 
τοποθετηθούν αποχωρητήρια. Επίσης αποφασίσθηκε όπως τοποθετηθεί μπετόν στον 
πεζόδρομο που ενώνει τους δύο δρόμους που καταλήγουν στον κόλπο.  
 
Μεταξύ της Αγίας Τριάδας και του κόλπου Βρυσούδια ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη, 
ότι ο Δήμος έχει εκμισθωμένη γη για τοποθέτηση αποχωρητηρίων. Το Συμβούλιο 
αποφάσισε όπως γίνει αντλιοστάσιο, κατασκευασθούν αποχωρητήρια και γίνουν τα 
απαραίτητα έργα για την τοποθέτηση κινητής καντίνας. 
 
Στην παραλία Βρυσούδια αποφασίσθηκε όπως γίνει αντλιοστάσιο και κατασκευή 
αποχωρητηρίων στο χώρο που έχει εκμισθωθεί στο Δήμο. Επίσης να γίνει ό,τι είναι 
απαραίτητο, ώστε να τοποθετηθεί κινητή καντίνα. 
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Στην παραλία Μηνάς (Σειρήνα) αποφασίσθηκε όπως προχωρήσει η σύνδεση του 
αντλιοστασίου με το δίκτυο αποχέτευσης του ΣΑΠ, να γίνει δενδροφύτευση και 
προετοιμασθεί ο χώρος για τοποθέτηση κινητής καντίνας. Επίσης στη δεξιά πλευρά της 
παραλίας να εξωραϊστεί επιπλέον και να γίνει ένα γήπεδο πετόσφαιρας επί της άμμου.   
 
Στην παραλία Λούμα αποφασίσθηκε όπως αφαιρεθούν τα ξύλινα στηρίγματα και στην 
θέση τους τοποθετηθούν φυσικοί ογκόλιθοι της περιοχής. Επίσης αποφασίσθηκε όπως 
αφαιρεθούν οι χαλαρές πέτρες που υπάρχουν στο νερό ώστε να μπορούν οι λουόμενοι να 
εισέρχονται με ασφάλεια στην θάλασσα. Επίσης αποφασίσθηκε όπως στο εκκλησάκι του 
Αγίου Νικολάου επεκταθεί το πλακόστρωτο μέχρι το σημείο που αρχίζει ο βραχίονας. 
 
Στην παραλία Cavo Maris  αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία όπως μετακινηθεί άμεσα η 
καντίνα και οι ομπρέλες που είναι τοποθετημένες στον εκμισθωμένο χώρο του Δήμου. 
 
Διαφώνησε η κα Τ. Τσόκκου διότι, όπως είπε, τόσο η καντίνα όσο και οι ομπρέλες 
τοποθετήθηκαν από τους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου πριν πολλά χρόνια για 
εκμετάλλευσή τους.  
 
Στην παραλία Νησσιά αποφασίσθηκε όπως γίνουν ενέργειες για εγγραφή του δρόμου που 
οδηγεί στο λιμανάκι και να γίνουν τα απαραίτητα έργα, ώστε τα όμβρια νερά της 
περιοχής που προηγουμένως κατέληγαν στην παραλία, διοχετευτούν στη θάλασσα μέσω 
του χώρου που βρίσκεται σήμερα ο χωμάτινος δρόμος.  
 
Επίσης αποφασίσθηκε όπως δημιουργηθεί χώρος πρόσβασης των δυτών στον κόλπο που 
βρίσκεται βόρεια από το λιμανάκι και την κατασκευή βάθρων από πέτρες της περιοχής, 
ώστε να εξυπηρετούνται οι σχολές κατάδυσης. Αποφασίσθηκε επίσης η δημιουργία 
χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για τις σχολές καταδύσεων μπροστά από το 
αντλιοστάσιο με την τοποθέτηση μπάρας. Μόλις ολοκληρωθούν τα έργα η πρόσβαση με 
οχήματα στο λιμανάκι θα αποκοπεί και θα επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων μόνο για 
τους επαγγελματίες ψαράδες.  
 
Τέλος αποφασίσθηκε όπως ετοιμασθούν εκσυγχρονισμένα σχέδια χρήσης παραλίας για 
όλες τις παραλίες και παρουσιασθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.  
 
Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή 
τους στη συνεδρία και για την άψογη συνεργασία που έχει μαζί τους για την επίτευξη 
των στόχων του Δήμου.  
 
 
 
 
 
 
 
Θεόδωρος Πυρίλλης  
Δήμαρχος  


