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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

25/17 

 

Ημερομηνία:   5 Οκτωβρίου  2017 

 

Ώρα έναρξης: 12:50΄ 

 

Ώρα Λήξης: 15:10 ΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου     

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2 και εκτός του θέματος 2.24) 

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2.10) 

 

Απόντες:  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου          (για προσωπικούς λόγους)  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενοι:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος 

κ. Χριστάκης Βασιλέιου    Δημοτικός Μηχανικός  

 

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

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των 

κ. Α. Μουλαζίμη και Τ. Φλουρέντζου, Γ. Ποταμού και Μ. Μουλαζίμη που απουσιάζουν 

καθώς και των κ. Τ. Τσόκκου και Γ. Καρά που απουσίαζαν κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

1. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου                        

24/17 ημερομηνίας 7/9/17. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1, 1.3.2/37, 7.9.10/6, 5.9.50 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνουν οι πιο κάτω διορθώσεις:  
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Θέμα 3.4.: Αμέσως μετά την πρώτη παράγραφο να προστεθούν οι πιο κάτω παράγραφοι:  

 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αποδεχθεί την υλοποίηση του έργου 

τουρισμός χωρίς εμπόδια για όλους (ΕΡΜΗΣ ΙΙ) ως εταίρος. Το έργο υποβλήθηκε στο 

πλαίσιο της 1
ης

 πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A                     

«Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας 3 και εγκρίθηκε από την                  

4
η
 Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος σύμφωνα με την εισήγηση της 

ΚΓ/ΔΑ». 

 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αποδεχθεί την υλοποίηση του έργου                        

«A network for joint valorization of material flows in tourist areas» (INVALOR).                    

Το έργο υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 1
ης

 Πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας                   

Interreg V- B «Balkan – Med 2014 – 2020» Άξονας Προτεραιότητας 2 και εγκρίθηκε 

από την 3
η
 Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος σύμφωνα με την εισήγηση 

της ΚΓ/ΔΑ». 

 

Θέμα 4.4.: Να προστεθεί αμέσως μετά το τέλος της πρότασης (τρίτη γραμμή): «και 

αποφάσισε την έγκριση της. Όλες οι σχετικές διαδικασίες να γίνουν από το Δήμο Αγίας 

Νάπας». 

 

Θέμα 5.3.: Να προστεθεί στο τέλος ότι: «Ο κ. Α. Λοΐζου αποχώρησε από την αίθουσα 

συνεδρίασης λόγω συγγενικής σχέσης με τους ιδιοκτήτες των αναφερόμενων πιο κάτω 

τεμαχίων των θεμάτων 5.4 και 5.5». 

 

Θέμα 5.6.: Να προστεθεί πριν την εξέταση του θέματος ότι ο κ. Α. Λοΐζου επανήλθε 

στην αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

24/17 ημερομηνίας 7/9/2017 με τις πιο πάνω παρατηρήσεις.  

 

2.  Υποθέσεις Τεχνικής Υπηρεσίας    

 

Η κα Τ. Τσόκκου προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

2.1 Έγκριση έκδοσης αδειών οικοδομής  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 

κάτω φακέλων οικοδομής.   

 

- Β 44/17  

- Β 203/08  

- Β 46/17  

- Β 38/16  

- Β 164/06  

- Β 33/15  

- Β 77/11  
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- Β 32/16  

- Β 38/17  

- Β 55/17  

- Β 77/08  

- Β 40/17  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση αδειών οικοδομής για τις 

πιο πάνω υποθέσεις.  

 

2.2 Αιτήσεις για ανανέωση Αδειών Οικοδομής  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 

κάτω φακέλων. 

 

- Β 22/13  

- Β 17/09  

- Β 68/10  

- Β 100/04  

- Β 13/14  

- Β 166/08  

- Β 67/13  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση ανανέωσης των πιο πάνω 

αδειών οικοδομής.  

 

2.3 Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Έγκρισης Οικοδομής    

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 

κάτω φακέλων. 

 

- Β 54/16  

- ΠΑ/ΑΜΧ/2/15  

- B 86/08  

- Β 93/01  

- Β 160/91  

- Β 94/99  

- Β 185/84  

- Β 37/03  

- Β 69/04  

- Β 185/02  

- Β 189/02  

- B 126/16  

- ΜΠΕ34/12  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση των πιο πάνω 

πιστοποιητικών έγκρισης των οικοδομών. 

 

2.4 Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης. Αρ.Φακ.:Β62/86 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο 

πάνω φακέλου και ειδικά για τα σημ.57, 58. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης 

των οικοδομών και να ειδοποιηθούν οι ιδιοκτήτες του κτιρίου "Α", να εξασφαλίσουν 

άδεια λειτουργίας, αλλαγή χρήσης και άδεια οικοδομής. 

 

2.5 Αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής και πιστοποιητικού έγκρισης σύμφωνα 

με το άρθρο 10Δ. Αρ.Φακ.:ΠΑ12/2013  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο 

πάνω φακέλου. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση άδειας οικοδομής και 

πιστοποιητικού έγκρισής της, σύμφωνα με το άρθρο 10Δ του Περί Ρυθμίσεως Οδών και 

Οικοδομών Νόμου του 2011. 

 

2.6 Αιτήσεις για έκδοση αδειών διαχωρισμού 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 

κάτω φακέλων.  

 

- Δ 61/16  

- Δ 62/16  

- Δ 33/17  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση αδειών διαχωρισμού για 

τις  πιο πάνω υποθέσεις. 

 

2.7 Αιτήσεις για ανανέωση αδειών Διαχωρισμού 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 

κάτω φακέλων.  

 

- Δ 27/10  

- Δ 2/96  

- Δ 30/77  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση ανανέωσης των πιο πάνω 

αδειών διαχωρισμού. 

 

2.8 Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Έγκρισης Αδειών Διαχωρισμού 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 

κάτω φακέλων.  

 

- Δ 92/14  

- Δ 80/15  

- Δ 70/15  

- Δ 146/08  

- Δ 115/14  

- Δ 6/17  

- Δ 110/14  

- Δ 15/13  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση Πιστοποιητικών 

Έγκρισης των πιο πάνω αδειών διαχωρισμού. 

 

2.9 Αιτήσεις για έκδοση τίτλων ακίνητης ιδιοκτησίας με Αναγκαστικό 

Εκσυγχρονισμό 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο συνολικά για το πιο πάνω 

θέμα, για τις επιστολές του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και για το 

περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων. 

 

- Β 112/08  

- Β 81/06  

- Β 182/07  

- Β 102/96  

- Β 99/99  

- Β 126/06  

- Β 65/09  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ενημερωθεί το Επαρχιακό Κτηματολόγιο 

σύμφωνα με τα σχετικά σημειώματα στους φακέλους. 

 

2.10 Αίτηση για παραχώρηση προς όφελός τους των μερών της κρατικής γης με 

αρ.796 και 794 του Αρ.Σχ.2-292-378, Τμήμα 10 (ΑΔΧ88/2016). 

Αρ.Φακ.:10.0.0/545 

 

Ο κ. Γ. Καράς προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί προς το Κτηματολόγιο η πιο πάνω 

αίτηση. 

 

2.11 Αίτηση για την προς όφελός του εκμίσθωση του μέρους της κρατικής γης με 

αρ.125 του Αρ.Σχ.2-290-380, Τμήμα 6 (ΑΔΧ56/17). Αρ.Φακ.:10.0.0/544 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μη συστηθεί η αίτηση προς το Κτηματολόγιο 

γιατί το συγκεκριμένο τεμάχιο θα χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή του 

πολεοδομικού έργου, που αφορά στην οδό Γιωρκή Παπαδοπούλου.  

 

2.12 Εξέταση πολεοδομικών αιτήσεων Αρ.Φακ.:1.7.6/3 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις πιο κάτω αιτήσεις: 

 

- ΑΜΧ/208/17  

- ΑΜΧ/239/17  

- ΑΜΧ/245/17  

- ΑΜΧ/146/17}  

- ΑΜΧ/172/17}  

- ΑΜΧ/253/17}  

- ΑΜΧ/254/17}  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστήσει τις πιο πάνω αιτήσεις και να 

ενημερωθεί σχετικά το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως. 

 

2.13 Αίτηση για παραχώρηση χαλάρωσης από τον περί Προστασίας της Παραλίας 

Νόμο, σχετικά με κατασκευές εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας 

(τεμάχια 569 και 572, Αρ.Σχ.2-295-377, Τμήμα 15) (ΑΜΧ/084/2015) 

Αρ.Φακ.:1.7.6/3 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω αίτημα.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί η αίτηση προς το Υπουργείο 

Εσωτερικών. 
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2.14 Ιεραρχική Προσφυγή με βάση το άρθρο 31  του περί Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας Νόμου, εναντίον όρων που επιβλήθηκαν από την Πολεοδομική 

Αρχή (Επαρχιακό Λειτουργό Αμμοχώστου Τμήματος Πολεοδομία και 

Οικήσεως) στη χορηγηθείσα πολεοδομική άδεια με αρ.ΑΜΧ/001/2016, για 

ανέγερση 4 κατοικιών στα τεμάχια με αρ.514 και 607 του Αρ.Σχ.2-295-376, 

Τμήμα 17 στο Δήμο Παραλιμνίου. Αρ.Φακ.:1.7.6/7 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ζητηθούν από το Τμήμα Πολεοδομίας & 

Οικήσεως οι δεσμεύσεις της περιοχής, όσον αφορά το οδικό δίκτυο και μετά να 

επανέλθει το θέμα για περαιτέρω μελέτη και απόφαση. 

 

2.15 Αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών 

της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου για προσθήκες / μετατροπές σε 

υφιστάμενο συγκρότημα οργανωμένων διαμερισμάτων στο τεμάχιο με                   

αρ. 398 του Αρ.Σχ.2-296-376 (αρ. Αίτησης ΑΜΧ/074/2014). 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως απαντηθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας & 

Οικήσεως ότι ο Δήμος συμφωνεί με το περιεχόμενο της συμφωνίας που είναι 

ενσωματωμένη στην πιο πάνω αίτηση.  

 

2.16 Αίτηση για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών 

της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου για μεμονωμένη κατοικία στο 

Παραλίμνι (ΑΜΧ/513/2016). Αρ.Φακ.:1.7.6/6 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί η αίτηση προς το Υπουργείο 

Εσωτερικών. 

 

2.17 Αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης. Αρ.Φακ.:Β151/04, Β160/04, 

Β18/05, Β19/05, Β10/07 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 

πάνω φακέλων. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ειδοποιηθούν οι αιτητές να πληρώσουν το 

ποσό των €93.100 που αφορά στην κατασκευή του παραλιακού πεζόδρομου. 
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2.18 Ρυθμιστικό σχέδιο Πολεοδομικού Έργου για ανακατασκευή της οδού 

Σταδίου και Τμήμα της Λεωφόρου 1
ης

 Απριλίου. Αρ.Φακ.:4.2.21, Β165/87 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα, την 

επιστολή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ημερομηνίας 5/1/2017, 

αρ.φακ.:24/13/F31 και την έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ημερομηνίας 3/2/2017. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ενημερωθεί το Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως ότι εξακολουθεί να απαιτεί την τροποποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου του 

Έργου. 

 

Η στάση λεωφορείου που έχει προταθεί εντός του κτήματος αρ.219, Αρ.Σχ.1-2895-3785, 

Τμήμα 23 να μετακινηθεί και να χωροθετηθεί μπροστά στο Γ' Δημοτικό Σχολείο για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών και το τελικό σύνορο της ρυμοτομίας του έργου να 

είναι η επιτόπου υφιστάμενη περίφραξη εντός του κτήματος αρ.219, Αρ.Σχ.1-2895-3785, 

Τμήμα 23. 

 

2.19 Σχεδιασμός Ρυθμιστικού σχεδίου για το Πολεοδομικό Έργο της Λεωφόρου 

Κάππαρη. Αρ.Φακ.:4.2.37 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ζητηθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως να επανασχεδιάσει την συμβολή της Λεωφόρου Κάππαρη με την Λεωφόρο 

Γιωρκή Παπαδοπούλου και την οδό Λευκάδας για να παραμείνει η σημερινή υφιστάμενη 

κατάσταση των εγγεγραμμένων δρόμων (4 σκέλη) και να τοποθετηθούν φώτα τροχαίας. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης όπως ζητηθεί η διαγραφή του προτεινόμενου 

οδικού δικτύου που αρχίζει από τα κτήματα αρ.429, 178, Αρ.Σχ.2-291-381, Τμήμα 7 και 

καταλήγει στα κτήματα αρ.166, 167, 169, Αρ.Σχ.2-291-381, Τμήμα 7. 

 

2.20 Εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο «Τάσος Μάρκου». Αρ.Φακ.:8.17.2, 1.7.16/1 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκθεση 

ημερομηνίας 7/9/2017. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκριθεί η πρόταση των για αμοιβή €2000 ο 

καθένας, πλέον ΦΠΑ, για τις εργασίες που περιγράφονται στην επιστολή τους 

ημερομηνίας 30/8/2017. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης όπως τα εργαστηριακά έξοδα πληρωθούν 

από το Δήμο. 
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2.21 Διαμόρφωση παραλιακού πεζόδρομου στον Πρωταρά – Φάση Γ'. 

Αρ.Φακ.:4.2.48 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το πιο πάνω 

θέμα.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνουν αποδεκτές οι τιμές μονάδος που 

αναφέρονται στην επιστολή του κ. Λάκη Ιωσηφίδη (Josephides and Αssociates),  

ημερομηνίας 21/6/2017. 

 

2.22 Τιμολόγια. Αρ.Φακ.:1.5.3 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το πιο πάνω 

θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως πληρωθούν τα τιμολόγια με αρ.744, 745, 746 

και 747. 

 

2.23 Ακουστική μελέτη κλειστής αίθουσας Δ' Δημοτικού Σχολείου. 

Αρ.Φακ.:4.0.16 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα και 

την σχετική έκθεση ημερομηνίας 12/9/2017. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως πληρωθούν τα τιμολόγια με αρ.17017 και 

17020.  

 

2.24 Αίτηση της εταιρείας για μετατόπιση το δημόσιου αργακιού που διασχίζει το 

τεμάχιο 234 του Αρ.Σχ.2-294-378, Τμήμα 15. Αρ.Φακ.:10.0.0/244 (ΑΔΧ94/06)  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο θεώρησε ικανοποιητική την επιτόπου κατάσταση του οχετού 

διαμέτρου 100 εκ. και αποφάσισε όπως συστηθεί η αίτηση για διαγραφή και μετατόπιση 

του αργακιού, προς το Κτηματολόγιο. 

 

2.25 Βελτίωση Λεωφόρου Περνέρας. Αρ.Φακ.:4.2.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με το περιεχόμενο της επιστολής του 

Τμήματος Δημοσίων Έργων ημερομηνίας 16/11/2016 και με την έκθεση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας ημερομηνίας 17/11/2016. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως κατεδαφιστούν από συνεργείο του Δήμου οι 

παράνομες κατασκευές που βρίσκονται στην πρόσοψη των τεμαχίων 123 και 124 του 
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Αρ.Σχ.2-294-378, Τμήμα 15, αν μέχρι τις 5/11/2017 δεν κατεδαφιστούν από τους 

ιδιοκτήτες/ενοικιαστές.  

 

2.26 Λιθόστρωση και πεζοδρομοποίηση βασικών οδών και στεγασμένος 

πολυώροφος χώρος στάθμευσης στην κεντρική περιοχή του Δήμου. 

Αρ.Φακ.:7.9.10/3, 4.2.10, 4.4.1/1 και 4.4.1/2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με τις  επιστολές του κ. Σαβέριου 

Βραχίμη (Α.F. Modinos and S. A. Vrahimis) με ημερομηνία 3/8/2017 

(F/MV019/05/2017, F/MV023/02/2017) και αποφάσισε την επικύρωση του περιεχομένου 

τους. 

 

Αποφάσισε επίσης να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να εξασφαλιστούν 

όλα τα απαραίτητα κρατικά τεμάχια στα πλαίσια του σχεδιασμού για την ανάπλαση του 

κέντρου του Δήμου.  

 

2.27 Κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου. Αρ.Φακ.:4.2.49 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 4.3 της συνεδρίασης 

24/17 ημερομηνίας 7/9/2017 αποφάσισε όπως ο πεζόδρομος της νέας φάσης να 

σχεδιαστεί με πλάτος οκτώ μέτρα από τα οποία τα πέντε να αφορούν πεζόδρομο, τρία  

μέτρα ποδηλατόδρομο.    

 

3.        Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

4. Διάφορα  

 

4.1. Τοπικό Σχέδιο. Αρ. Φακ.: 4.2.13 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διοργανωθεί ανοικτή συγκέντρωση στις 

11/10/2017 με σκοπό την υποβολή εισηγήσεων για να ληφθούν υπόψη από το 

Πολεοδομικό Συμβούλιο κατά τον καταρτισμό του νέου τοπικού σχεδίου για το Δήμο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

  


