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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

13/16 

 

 

Ημερομηνία: 4 Μαΐου 2016 

 

Ώρα έναρξης:  13:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 14:50΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Ανδρέας Οικονόμου       Αντιδήμαρχος (μέχρι το θέμα 2.1) 

κ. Ανδρέας Κίττος         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 2.3) 

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός από μέρος του θέματος 1) 

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Μαυρουδής Μαυρουδής    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   (μέχρι μέρος του θέμα 2.1) 

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  (από το θέμα 2.2) 

 

Απόντες:  

 

κ. Γιώργος Νικολέττος       Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου    (για προσωπικούς  λόγους) 

 

Παρακαθήμενος:  
 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα εννέα 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 που απουσίαζε από τη συνεδρίαση για προσωπικούς λόγους 

καθώς και της κας Τ. Τσόκκου που απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης 

επίσης για προσωπικούς λόγους.  

 

1. Ενημέρωση για το πολεοδομικό έργο Περνέρας – Λήψη αποφάσεων για 

κυκλοφοριακή διαχείριση. Αρ. Φακ.: 4.2.5 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για την προσωρινή 

κυκλοφοριακή διαχείριση στην περιοχή Περνέρα κατά τη διάρκεια κατασκευής του 

έργου που έχει κατ’ αρχήν συμφωνηθεί με τον εργολάβο και τον Μηχανικό του 

έργου, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο με κίτρινο και μπλε χρώμα.   
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του πεζόδρομου από το 

ξενοδοχείο Smartline μέχρι τη Λεωφ. Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο και να γίνει 

προσπάθεια τα έξοδα να αναληφθούν από τα Δημόσια Έργα.  

 

Ενέκρινε επίσης ομόφωνα τον προσωρινό δρόμο που φαίνεται με κίτρινο χρώμα. 

 

Κατά τη συζήτηση του θέματος του δρόμου που φαίνεται με μπλε χρώμα,                     

ο κ. Ά. Λοΐζου εξήλθε από την αίθουσα συνεδριάσεως επειδή επηρεάζει 

παραχωρηθέντα χώρο πράσινου ανάπτυξης που διενήργησε συγγενικό του πρόσωπο, 

όπως είπε.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση του δρόμου που 

φαίνεται με μπλε χρώμα ο οποίος θα επηρεάζει και χώρο πρασίνου, νοουμένου ότι με 

τη λήξη του έργου ο χώρος να επανέλθει στην προτέρα του κατάσταση.  

 

Διαφώνησε ο κ. Α. Κίττος για λόγους αρχής, όπως είπε.  

 

2. Διάφορα. 

 

2.1. Αγωγή 382/16 ΕΔΑ. Διάταγμα κατά της έναρξης εργασιών στη                        

Λεωφ. Περνέρας. Αρ. Φακ.: 4.2.5, 1.8.0/2 

 

Ο κ. Α. Λοΐζου επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις επιστολές του δικηγορικού Γραφείου 

Alexis Theodotou & Co LLC ημερομηνίας 28/4/2016 και 3/5/2016 καθώς και για το 

Διάταγμα που εξέδωσε το ΕΔΑ στις 3/5/2016 και αποφάσισε όπως δοθεί σε δικηγόρο 

για υπεράσπιση του Δήμου.  

 

2.2. Εγγύηση έκτακτων εποχικών ενοικίασης ειδών παραλίας.  

Αρ. Φακ.: 2.2.0/7, 7.0.11 

 

Η κα Τ. Τσόκκου προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνεται αποδεκτή και εγγύηση δύο 

αξιόχρεων εγγυητών για κάθε ένα από τους πιο πάνω εργάτες, πέραν της τραπεζικής 

εγγύησης ή και της κατάθεσης μετρητών που καθορίζεται στα €2.000. 

 

2.3.  Έγκριση Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  

 

 

 

 

 

2.4. Προμήθεια ηλεκτροδίων για τους απινιδωτές. Αρ. Φακ.: 1.7.24 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η εταιρεία Lyssiotis Trading Corporation 

Ltd  από την οποία ο Δήμος προμηθεύτηκε τους απινιδωτές, με επιστολή της 
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ημερομηνίας 28/4/2016 απαιτεί την προπληρωμή του ποσού των €892,50 για 

προμήθεια καινούριων ηλεκτροδίων και αποφάσισε όπως εγκρίνει την αναφερόμενη 

προπληρωμή νοουμένου ότι η εταιρεία αποστείλει στο Δήμο ισόποση επιταγή ως 

εγγύηση η οποία να μη κατατεθεί και να επιστραφεί με την παραλαβή των 

ηλεκτροδίων.  

 

2.5.  Αποζημίωση επηρεασθέντα καταστηματάρχη από τις χριστουγεννιάτικες  

εκδηλώσεις. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 9.0.27 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως καταβληθεί το ποσό των €1.500 ως 

αποζημίωση επειδή επηρεάστηκε πολύ αρνητικά η εργασία του από το κλείσιμο του 

δρόμου και του χώρου στάθμευσης για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  
 

 


