
Δήλωση κ. Δημάρχου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 7/16 ημερομηνίας 

17/3/2016 μετά την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης  6/16 ημερομηνίας 

1/3/2016. 

 

«Αναφορικά με τις τοποθετήσεις του αγαπητού Γ. Νικολέττου και τις απορίες που 

διατυπώνει δηλώνω τα ακόλουθα: 

 

α) Σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Παραλιμνίου, οποιοδήποτε μέλος έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στο 

Δημοτικό Γραμματέα του Δήμου για να του παρουσιασθεί οποιοδήποτε 

έγγραφο θέλει. 

 

β) Τα σχέδια έχουν παρουσιασθεί στην επιστημονική επιτροπή του Τμήματος 

Πολεοδομίας μαζί με την περιβαλλοντική μελέτη που έγινε για τις παραλίες 

«Βρυσούδια» και «Serena» στις 11 Μαρτίου 2015. Αναφέρω προς γνώση 

όλων ότι στην Επιτροπή αυτή εκπροσωπούνται τα Τμήματα Περιβάλλοντος, 

Δημοσίων Έργων, Πολεοδομίας, Αλιείας, Γεωλογικής Επισκόπησης, 

Επαρχιακή Διοίκηση, ΕΤΕΚ, Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 

κ.α.  Αντιλαμβάνεσθε  ότι η έγκριση των σχεδίων που υποβλήθηκαν με την 

σύμφωνη γνώμη όλων των επιστημόνων που παρέστησαν στην συνεδρία 

αποδεικνύει απόλυτα ότι τα σχέδια ήταν προς ικανοποίηση των μελών και 

επιστημονικά αποδεκτά.  

 

γ) Το έργο ξεκίνησε αρχές Ιανουαρίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

30/12/15. 

 

δ) Το έργο εκτελείτο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Α. Γεωργίου,                  

Γ. Χ"Ζαχαρία και εργατικό προσωπικό του Δήμου υπό την εποπτεία του 

Δήμαρχου). 

 

ε) Η συνεισφορά των ιδιωτών έγινε με πληρωμή τιμολογίων για να μην 

επηρεάζεται ο προϋπολογισμός του Δήμου διότι καμία δαπάνη δεν μπορεί να 

αυξηθεί πέραν του 20% ανεξάρτητα αν έχεις πολλαπλάσιες συνεισφορές και 

να μην στερηθεί ο Δήμος της δυνατότητας να εκτελέσει επιπλέον έργα.  

 

στ) Τα τιμολόγια που πλήρωνε ο Δήμος έχουν εγκριθεί από όλους τους συνήθως 

εμπλεκόμενους στη διαδικασία πληρωμής τιμολογίων του Δήμου.  

 

Αναφορικά με τις τοποθετήσεις του μέλους Α. Λοΐζου του αναφέρω ότι:  

 

α) Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες επιστημονικές μελέτες που έχουν εγκριθεί 

από την επιστημονική επιτροπή του Τμήματος Περιβάλλοντος. Αναφέρω 

σχετικά ότι η παρουσίαση της μελέτης στην εν λόγω επιτροπή έγινε από τον 

Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Α. Γεωργίου και τον Δήμαρχο.  

 

β) Όποιος αμφισβητεί τις αναφορές του Δημάρχου στις συνεδρίες έχει κάθε 

δικαίωμα να ασκήσει έλεγχο μέσω του Δημοτικού Γραμματέα.  

 



γ) Τα συγκεκριμένα έργα είναι πλήρως αδειοδοτημένα με έγκριση 

επιστημονικής επιτροπής του Τμήματος Περιβάλλοντος και εντούτοις κάποια 

μέλη αμφισβητούν την νομιμότητα της εκτέλεσης των έργων.  

 

Τελειώνοντας θέλω να σχολιάσω ότι πάρα πολλά θέματα συζητούνται στο Συμβούλιο 

στο θέμα διάφορα. Είναι λυπηρό κάποιοι να φεύγουν από τις συνεδρίες πριν την λήξη 

τους και να έχουν απαιτήσεις ότι δεν γνώριζαν.   

 

Θέλω να ευχαριστήσω την πλειοψηφία των Μελών του Δ.Σ. για την υπομονή και 

καρτερικότητα που δείχνουν όταν οι συνεδρίες παίρνουν πολύ χρόνο και μένουν 

μέχρι τέλους για να ληφθούν αποφάσεις που διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία 

του Δήμου». 

 

 

 

 

  


