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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

7/21 

 

 

Ημερομηνία: 22 Μαρτίου 2021 

 

Ώρα έναρξης: 17:30΄ 

 

Ώρα λήξης: 20:25΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Αντιδήμαρχος (μέχρι το θέμα 2)  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 2) 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 2) 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  (από το θέμα 2) 

 

Απόντες:  

  

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 9.5)  

 

Παρακαθήμενοι: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

κ. Γιώργος Πιττάτζιης   Δικηγόρος   (για το θέμα 1) 

κ. Ανδρέας Δημητρίου   Δικηγόρος    

κα Άννα Χρίστου   Δικηγόρος   (για το θέμα 2) 

 

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

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των 

κ. Λ. Λοΐζου που απουσιάζει καθώς και κ. Τ. Φλουρέντζου που απουσίαζε κατά την 

έναρξη της συνεδρίασης.   
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1. Υποθέσεις πρώην εργατών  παραλίας. Αρ. Φακ.: 2.1.10,  

 

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως ο κ. Γ. Πιττάτζιης ο οποίος 

ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχουν κλείσει όλες οι υποθέσεις των πρώην 

εργατών ενοικίασης ειδών παραλίας στο ποινικό δικαστήριο και εκκρεμούν μόνο δύο 

υποθέσεις στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών όπου δύο πρώην εργάτες διεκδικούν 

αποζημιώσεις.  

 

Εξήγησε τη διαδικασία εκδίκασης των υποθέσεων στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών 

και τόνισε ότι το βάρος απόδειξης είναι πάντα στους ώμους του εργοδότη.  

 

Ειδικά για τη μια υπόθεση επειδή, όπως είπε, δεν υπάρχει καταδίκη εναντίον του ούτε 

και οποιαδήποτε μαρτυρία έχει πάρα πολλές πιθανότητες να κερδίσει με συνεπακόλουθο 

να κληθεί ο Δήμος να καταβάλει πολλές χιλιάδες ευρώ ως αποζημιώσεις και γι’ αυτό 

εισηγήθηκε να γίνει προσπάθεια να κλείσει η υπόθεση εξωδικαστικά.   

 

Στη συνέχεια απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις των μελών και αποχώρησε από την 

αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως επανεξεταστεί το θέμα σε επόμενη 

συνεδρίαση.  

 

2. Άδειες παροχής διευκολύνσεων. Αρ. Φακ.: 7.0.5 

 

Ο κ. Τ. Φλουρέντζου προσήλθε στην συνεδρίαση.  

 

Κλήθηκαν και εισήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεως οι κ. Α. Δημητρίου και Α. Χρίστου 

οι οποίοι σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο θέμα 5 της 

συνεδρίασης 6/21 ημερομηνίας 17/3/2021 υπέβαλαν στα μέλη τη συνημμένη 

γνωμάτευση και αφού απάντησαν σε διάφορες ερωτήσεις αποχώρησαν από την αίθουσα 

συνεδριάσεως.  

 

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων διαμορφώθηκαν τρεις προτάσεις οι οποίες 

τέθηκαν σε ψηφοφορία:  

 

1. Πρόταση κ. Δημάρχου: Να προκηρυχθούν προσφορές για τα δώδεκα σημεία 

παροχής διευκολύνσεων σύμφωνα με τα νέα (εγκεκριμένα) σχέδια χρήσης των 

παραλιών και να διευκρινίζεται στους όρους ότι αν εγκριθεί νεώτερο σχέδιο της 

παραλίας με βάση το οποίο το σημείο παροχής διευκολύνσεων μετακινείται, ο 

ανάδοχος θα είναι υπόχρεος να μετακινηθεί στο νέο σημείο με δικά του έξοδα.  

 

2. Πρόταση κ. Α. Μουλαζίμη: Να προκηρυχθούν προσφορές για τα δώδεκα σημεία 

παροχής διευκολύνσεων σύμφωνα με τα προηγούμενα σχέδια χρήσης των 

παραλιών.  
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3. Πρόταση κ. Τ. Φλουρέντζου: Να προκηρυχθούν προσφορές για εννιά σημεία 

παροχής διευκολύνσεων εκτός των τριών σημείων της παραλίας Βρύση για τα 

οποία να προωθηθεί διαδικασία επαναφοράς των σημείων παροχής 

διευκολύνσεων εκεί που προέβλεπαν τα προηγούμενα σχέδια.  

 

Η πρόταση του κ. Δημάρχου πλειοψήφησε  αφού ψηφίστηκε από τους κ. Δήμαρχο,                  

Κ. Ιωακείμ, Τ. Τσόκκου, Γ. Κάρα, Γ. Ποταμό και Σ. Σταύρου ενώ η πρόταση του                  

κ. Α. Μουλαζίμη ψηφίστηκε από τον ίδιο και τους κ. Τ. Βλίττη, Μ. Τσιολάκη και          

Μ. Μουλαζίμη και η πρόταση του κ. Τ. Φλουρέντζου ψηφίστηκε από τον ίδιο και τον                

κ. Σ. Κωνσταντίνου και με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα το Δημοτικό Συμβούλιο 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία την υιοθέτηση της πρότασης του κ. Δημάρχου.  

 

Οι κ. Α. Μουλαζίμης, Τ. Βλίττης και Μ. Μουλαζίμη αποχώρησαν από την συνεδρίαση 

λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων που είχαν, όπως είπαν.  

 

3. Οφειλές προς Ένωση Δήμων Κύπρου. Αρ. Φακ.: 1.5.6, 7.1.0, 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πληρωμή του ποσού των €1.700 στην Ένωση 

Δήμων Κύπρου που επέβαλε η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών ως χρηματική ποινή 

σύμφωνα με την επιστολή της αρ. φακ. 4.010.046/06 ημερομηνίας 16/3/2021.  

 

4. Αιτήσεις παροχής νερού. Αρ. φακ.: 4.7.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση παραχώρηση νερού στα πιο κάτω 

υποστατικά:  

 

-  τεμ. 123 Σχ. 2-293-378 τμήμα 14.  

-  τεμ. 359 Σχ. 2-293-378 τμήμα 14. 

 

5. Διάφορα  

 

5.1. Έγκριση Πληρωμής. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πληρωμής του τιμ. 38 ύψους €1.900 για 

τις υπηρεσίες Ασφάλισης και Υγείας για τους μήνες Γενάρη και Φλεβάρη 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 


