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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

36/16 

 

Ημερομηνία:  30 Δεκεμβρίου 2016 

 

Ώρα έναρξης: 12:15΄ 

 

Ώρα λήξης: 13:00΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος 

κ. Ανδρέας Οικονόμου Αντιδήμαρχος  

κ. Ανδρέας Κίττος  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου        

κ. Ανδρέας Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου     

κ. Γιαννάκης Ποταμός  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μαυρουδής Μαυρουδή Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 3) 

  

Απόντες:  

       

κ. Γιώργος Νικολέττος         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου     (για προσωπικούς λόγους) 

 

Παρακαθήμενοι: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Αν. Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

κ. Ανδρέας Γεωργίου    Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας (για μέρος του θέματος 3.3) 

 

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

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των 

κ. Γ. Νικολέττου και Α. Μουλαζίμη που απουσίαζαν για προσωπικούς λόγους καθώς και 

του κ. Μ. Μαυρουδή που απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης επίσης για 

προσωπικούς λόγους.  

 

1. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου                   

35/16 ημερομηνίας 15/12/16. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

35/16 ημερομηνίας 15/12/2016 χωρίς παρατηρήσεις. 
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2. Εγκρίσεις πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

3. Διάφορα  

 

3.1.  Εισηγήσεις Επιτροπής Οικονομικών 29/11/2016. Αρ. Φακ.: 1.3.2/30 

 

Ο κ. Μ. Μαυρουδής προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

Διανεμήθηκαν στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα πρακτικά της συνεδρίασης της 

Επιτροπής Οικονομικών ημερομηνίας 29/11/2016 και αφού τα μελέτησαν αποφάσισαν 

την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων που περιλαμβάνονται σ’ αυτά. 

      

3.2. Αίτηση για άδεια οικοδομής. Ltd. Αρ. φακ.: Β127/2016 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού μελέτησε συνολικά το όλο θέμα ενέκρινε την παραλαβή 

της πιο πάνω αίτησης και αποφάσισε όπως αποσταλεί στον ΚΟΤ για έγκριση των 

αρχιτεκτονικών σχεδίων και αφού εγκριθούν από τον ΚΟΤ να προωθηθεί για μελέτη από 

την Τεχνική Υπηρεσία. 

 

3.3. Πολεοδομικά έργα. Αρ. Φακ.: 7.9.10/3, 4.10.0/8, 4.4.1, 4.2.48 

 

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως ο Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας                   

κ. Α. Γεωργίου ο οποίος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τα ερωτήματα που 

υπέβαλε το Τμήμα Πολεοδομίας με επιστολές του ημερομηνίας 8/12/16, 12/12/16, 

15/12/16 και 19/12/16 και εισηγήθηκε όπως απαντηθούν ως ακολούθως:  

 

Επιστολή (e-mail) 8/12/16 και 12/12/16 για τους χώρους στάθμευσης, την κεντρική 

πλατεία και πεζοδρομοποίηση.  

 

Τα σημειώματα έργου (PCN) ολοκληρώνονται εντός των ημερών και θα αποσταλούν 

αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Επιστολή 15/12/16 για τον παραλιακό πεζόδρομο Φάση Γ΄ 

 

Αναμένεται η πολεοδομική άδεια και προβλέπεται η προκήρυξη προσφορών τον                      

Μάρτιο 2017 και η κατακύρωση τον Ιούνιο 2017 με προοπτική οι εργασίες να αρχίσουν 

την 1/10/2017 και να ολοκληρωθούν την 31/3/2018.  

 

Επιστολή 19/12/16 για τη διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και πεζοδρομοποίηση 

του πυρήνα του Παραλιμνίου. 

 

- Προκήρυξη προσφορών για μελετητές και επιμετρητή τον 1/17 και κατακύρωση 

τον 2/18.  

- Ετοιμασία σχεδίων μελέτης/διαδικασία έγκρισης από τον 4/17 μέχρι τον 10/17. 
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- Προκήρυξη προσφορών για εργολάβο τον 11/17 και κατακύρωση τον 2/18. 

- Κατασκευή έργου από τον 2/18 μέχρι τον 8/19. 

 

Επιστολή 19/12/16 για την κατασκευή δύο πολυόροφων χώρων στάθμευσης. 

 

- Προκήρυξη ξεχωριστών προσφορών, για κάθε χώρο, για μελετητές και 

επιμετρητή τον 1/17 και κατακύρωση τον 3/17. 

- Ετοιμασία μελετών σχεδίων/εγκρίσεις τον 4/17 μέχρι τον 8/17. 

- Προσφορά για κατασκευή των δύο ανεξάρτητων έργων τον 9/17 και κατακύρωση 

τον 12/17.  

- Κατασκευή έργων από τον 1/18 μέχρι τον 12/18.  

 

Ο κ. Α. Γεωργίου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο πάνω εισηγήσεων.  

 

3.4.  Αποχαιρετιστήρια δήλωση κ. Α. Οικονόμου. Αρ. Φακ.: 1.2.1 

 

«Σήμερα μετέχω για τελευταία φορά σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα 

από δέκα χρόνια παρουσίας μου σαν μέλος του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας. 

 

Τα συναισθήματά μου είναι ανάμικτα, αλλά από καρδιάς θέλω να σας ευχαριστήσω 

όλους για την συνεργασία που είχαμε για το καλό του Δήμου μας.  

 

Πιστεύω ότι υπηρέτησα το Δήμο μας με όλες μου τις δυνάμεις. Μπορεί κατά καιρούς να 

υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις και αντιπαραθέσεις οι οποίες όμως τις πλείστες 

φορές ήταν παραγωγικές.  

 

Σας ευχαριστώ ένα προς ένα ξεχωριστά.  

 

Ιδιαίτερα ευχαριστώ το Δήμαρχο Θεόδωρο Πυρίλλη γιατί τα τελευταία πέντε χρόνια από 

τη θέση του Αντιδημάρχου είχα μια έντονη και καλή συνεργασία μαζί του.  

 

Χειριστήκαμε όλοι μαζί δύσκολες καταστάσεις, τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης, 

θέματα του προσωπικού, θέματα διαφθοράς, σχεδιασμό και υλοποίηση έργων και τόσα 

άλλα και όμως είναι κοινή διαπίστωση ότι υπήρχε ομοθυμία και ομοψυχία και αυτό είναι 

το πιο σημαντικό.  

 

Εύχομαι σε όσους από εσάς έχετε επανεκλεγεί αλλά και στους υπόλοιπους εκλεγέντες 

καλή δουλειά και το πνεύμα ομοψυχίας μεταξύ των μελών του Δημοτικό Συμβούλιο να 

συνεχίσει για το καλό του Δήμου μας».  

 

3.5. Αποχαιρετιστήρια δήλωση κ. Α. Κίττου και Μ. Μαυρουδή. Αρ. Φακ.: 1.2.1 

 

Οι κ. Α. Κίττος και Μ. Μαυρουδής με κοινή δήλωσή τους ανέφεραν  ότι υιοθετούν όλα 

όσα πιο πάνω ανέφερε ο κ. Α. Οικονόμου και ευχήθηκαν κάθε επιτυχία στο νέο 
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Δημοτικό Συμβούλιο και τόνισαν ότι με πολλή προθυμία θα προσφέρουν οποιαδήποτε 

βοήθεια τους ζητηθεί από το Δήμο. 

 

3.6. Γιορτή Προσωπικού. Αρ. Φακ.: 9.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διοργάνωση γιορτής για το προσωπικό μετά 

συζύγων στην αίθουσα δεξιώσεων «Λαξιά» κα να δοθεί το ποσό των €300 στον τυχερό 

της βασιλόπιττας.  

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


