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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

33/18 

 

Ημερομηνία: 13 Δεκεμβρίου 2018 

 

Ώρα έναρξης: 18:00΄ 

 

Ώρα Λήξης: 20:30΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 2) 

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

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

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2 και μέχρι το θέμα 5) 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 5) 

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

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 των 

κ. Τ. Τσόκκου και Σ. Κωνσταντίνου που απουσίαζαν κατά την έναρξη. 

 

1. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 31/18 

ημερομηνίας 15/11/2018. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

31/18 ημερομηνίας 15/11/2018 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

2. Σχέδια χρήσης των παραλίων Fig Tree Bay και Βρύση. Αρ. Φακ.: 7.0.18, 

7.0.17, 7.0.2 

 

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

Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, όπως είπε. 
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Η κα. Τ. Τσόκκου προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το πιο πάνω θέμα και από τις τοποθετήσεις των 

μελών προέκυψαν οι ακόλουθες δύο προτάσεις οι οποίες τέθηκαν σε ψηφοφορία:  

 

1. Τα σημεία παροχής διευκολύνσεων στις πιο πάνω παραλίες να παραμείνουν ως 

έχουν αλλά να γίνεται αυστηρότερη επιτήρηση για πλήρη εφαρμογή του 

διατάγματος προστασίας των λουομένων που μεταξύ άλλων προνοεί την 

τοποθέτηση πλωτής αποβάθρας σχήματος Τ όπου όλα τα σκάφη να προσδένονται 

στο εξωτερικό μέρος του οριζοντίου προς την παραλία μέρους της αποβάθρας 

από όπου και θα διεξάγονται όλες οι εργασίες και να μην επιτρέπεται η πρόσδεση 

των σκαφών στο αριστερό ή δεξιό μέρος του κάθετου μέρους της, αφού θεωρείται 

χώρος λουομένων.   

2. Να καταργηθεί το σημείο παροχής διευκολύνσεων στο σημείο Θ2 στην παραλία 

Βρύση Β και να ισχύσουν οι πρόνοιες της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

όπως περιγράφονται στο θέμα 4 της συνεδρίασης 26/18 ημερομηνίας 13/9/2018.  

 

Υπέρ της πρώτης πρότασης ψήφισαν οι κ. Α. Μουλαζίμης, Τ. Βλίττης, Γ. Ποταμός,                 

Τ. Φλουρέντζος, Μ. Μουλαζίμη, Α. Λοΐζου και Μ. Τσιολάκης.  

 

Υπέρ της δεύτερης πρότασης ψήφισαν οι κ. Δήμαρχος, Τ. Τσόκκου, Κ. Ιωακείμ και              

Γ. Καράς.  

 

Ο κ. Δήμαρχος διευκρίνισε ότι τα σημεία παροχής διευκολύνσεων καθορίζονται στα 

σχέδια χρήσης των παραλιών που σύμφωνα με τον περί Προστασία στης Παραλίας νόμο 

καταρτίζονται από την Τοπική Επιτροπή Παραλιών η οποία πιθανόν να μην υιοθετήσει 

τη πιο πάνω πλειοψηφησθείσα πρόταση.            . 

 

Ο κ. Ιωακείμ αποχώρησε από την συνεδρίαση λόγω άλλων υποχρεώσεων που είχε, όπως 

είπε.  

 

3. Έγκριση σχεδίου ομβρίων υδάτων και προκήρυξη προσφορών. Αρ. Φακ.: 8.9.0, 4.8.0 

 

Ο κ. Λ. Λοΐζου επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του συνημμένου σχεδίου ομβρίων 

υδάτων στην περιοχή Καλαμιές για την υλοποίηση του οποίου το ΣΑΠ να προκηρύξει 

προσφορές, να τις αξιολογήσει και κατακυρώσει, να επιβλέψει την εκτέλεση της εργασία 

και να πιστοποιήσει τα σχετικά τιμολόγια. Το κόστος προϋπολογίζεται στα                          

€220.000 + ΦΠΑ.  

 

Για το σκοπό αυτό το ΣΑΠ να τιμολογεί το Δήμο και να χρεώνει επιπρόσθετα διοικητικά 

έξοδα 5%. 
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4. Έκθεση εμπειρογνώμονα για την κατάσταση των οχημάτων. Αρ. Φακ.: 1.6.2/2 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την συνημμένη έκθεση και αποφάσισε οι                            

κ. Τ. Βλίττης και Μ. Τσιολάκης να ετοιμάσουν έκθεση με τις ανάγκες του Δήμου σε 

οχήματα για να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.   

  

5. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Ο κ. Σ. Κωνσταντίνου προσήλθε στη συνεδρίαση.  

  

Το Δημοτικό Συμβούλιο με διαφωνία του κ. Γ. Ποταμού αποφάσισε την έγκριση των πιο 

κάτω πληρωμών: 

 

Στο σημείο αυτό, ώρα 19:45΄, το Δημοτικό Συμβούλιο διέκοψε τις εργασίες του για να 

συνεδριάσει το ΣΑΠ.  

 

Η κα. Τ. Τσόκκου δήλωσε ότι λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων δεν θα επανέλθει 

στη συνεδρίαση.  

 

Στις 20:15΄ το Δημοτικό Συμβούλιο επανάρχισε την συνεδρίασή του.  

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης         

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         

κ  Γιώργος Καράς           

κ. Μιχάλης Τσιολάκης    

κ. Τάσος Βλίττης            

κ. Γιαννάκης Ποταμός          

κ. Τόμης Φλουρέντζου   

κα. Μαρία Μουλαζίμη  

κ. Ανδρέας Λοΐζου     

κ. Λοΐζος Λοΐζου            

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  

 

6. Διάφορα.  

 

6.1. Χρήση αθλητικού κέντρου. Αρ. Φακ.: 4.0.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει τον κ. Λ. Λοΐζου να 

διερευνήσει το θέμα και να ετοιμάσει πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

6.2. Εξοπλισμός αίθουσας αθλοπαιδιών. Αρ. Φακ.: 4.0.16 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση επιπρόσθετης δαπάνης ύψους      

€10.000+ ΦΠΑ για προμήθεια δύο ηλεκτρονικών πινάκων.  
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6.3. Απαλλοτρίωση τεμ. με αρ. 223 του Σχ. 1-2895-3785 τμήμα 23, για την 

κατασκευή πάρκου και χώρου πρασίνου. Αρ. Φακ.: 4.1.134 

 

Ο κ. Δήμαρχος ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είχε συνάντηση με τους ιδιόκτητες 

του πιο πάνω κτήματος και τους ενημέρωσε για το περιεχόμενο της έκθεσης εκτίμησης 

αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση του.  

 

Οι ιδιοκτήτες, όπως είπε, διαφώνησαν με την έκθεση, για τον λόγο ότι δεν έχει ληφθεί 

υπόψη η αξία παλαιάς κατοικίας που υφίσταται στο ακίνητο για την οποία, όπως 

ανέφεραν, είχαν πρόθεση να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

για κήρυξή της ως διατηρητέα και επειδή οι ιδιοκτήτες με την απαλλοτρίωση του 

ακινήτου θα χάσουν τα οικονομικά κίνητρα και ωφελήματα από την κήρυξη της  

κατοικίας σε διατηρητέα, ζητούν από τον Δήμο όπως τους καταβάλει επιπρόσθετα της 

αξίας της γης και το ποσό των €60.000 ως αποζημίωση για την αξία της κατοικίας.  

 

Ο κ. Δήμαρχος, συνεχίζοντας την ενημέρωσή του, ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι 

κατόπιν συζήτησης συμφώνησε με τους ιδιοκτήτες όπως προτείνει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο την αποζημίωση της κατοικίας με το ποσό των €25.000 πέραν της αξίας της 

γης, του ακινήτου.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού μελέτησε την έκθεση εκτίμησης του κ. Φώτη Ιωάννου 

ημερομηνίας 20/9/2018 για την αξία του ακινήτου και υιοθετώντας την πρόταση του                 

κ. Δημάρχου για την αποζημίωση της παλαιάς κατοικίας,  την οποία έκρινε ως 

συμφέρουσα για το Δήμο αποφάσισε όπως προσφέρει στους ιδιοκτήτες του κτήματος με 

αρ. 223 του Σχ. 1-2895-3785 τμήμα 23 το συνολικό ποσό των €255.000 (€230.000 για 

την αξία της γης και €25.000 για την αξία της παλαιάς κατοικίας). 

 

6.4. Μνημείο Ισαάκ και Σολωμού. Αρ. Φακ.: 1.5.1, 9.0.7/1, 9.0.7/2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την συνημμένη κατάσταση υπολοίπων λογαριασμών 

συνολικού ύψους €51.156,56 που προέκυψε από τον έρανο που διεξήγαγε ο τηλεοπτικός 

σταθμός Σίγμα μετά τα γεγονότα του Αυγούστου 1996 όπου σκοτώθηκαν οι  Τ. Ισαάκ 

και Σ. Σολωμού και αποφάσισε όπως αποδεχτεί την πρόταση του δικαιούχου των 

λογαριασμών, εκ μέρους του Σίγμα, να παραδώσει στο Δήμο το πιο πάνω συνολικό ποσό 

το οποίο να κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό και να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που 

προσφέρθηκε.  

 

6.5. Παροχή πόσιμου νερού. Αρ. Φακ.: 4.7.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αίτησης για παροχή πόσιμου νερού 

στην γεωργική αποθήκη στο τεμ. 675 Σχ. 2-292-376 τμήμα 13.  
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6.6. Άδεια άνευ απολαβών. Αρ. Φακ.: 29.1.91, 2.8.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αίτησης του εργάτη …. για άδεια 

άνευ απολαβών από 16/12/18 μέχρι 20/1/2019. 

 

6.7. Απασχόληση Ναυαγοσώστη. Αρ. Φακ.: 70.0.09, 7.0.3, 2.5.0 

 

Το Δημοτικό Συμβουλίου αποφάσισε όπως ο ναυαγοσώστης …. μετά την εξάντληση της 

άδειάς του, να συνεχίσει να εργάζεται και να αμείβεται ως τεχνίτης για τη συντήρηση και 

επιδιόρθωση  των ειδών παραλίας, των ναυαγοσωστικών σκαφών και στην άντληση 

άμμου.  

 

6.8. Γιορτή προσωπικού. Αρ. Φακ.: 7.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διοργάνωση γιορτής για το προσωπικό που να 

περιλαμβάνει δεξίωση με μουσική και δώρο για τον τυχερό της βασιλόπιττας ύψους 

€300. Στη γιορτή να προσκληθούν και οι σύζυγοι.  

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

   

 


