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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

25/16 

 

Ημερομηνία: 1 Αυγούστου 2016 

 

Ώρα έναρξης: 13:15΄ 

 

Ώρα λήξης: 14:30΄ 

 

Παρόντες: 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης  Δήμαρχος 

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου     

κ. Μαυρουδής Μαυρουδή  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τάσος Βλίττης   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου     

κ. Γιώργος Νικολέττος  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιώργος Καράς   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Ανδρέας Κίττος   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου      

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

(από μέρος της συνεδρίασης) 

 

 

Απόντες: 

κ. Ανδρέας Οικονόμου  Αντιδήμαρχος                             για προσωπικούς 

κα Τασούλα Τσόκκου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   λόγους 

       

     

Παρακαθήμενοι: 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας  Αν. Δημοτικός Γραμματέας - πρακτικογράφος 

κ. Αντώνης Π″Κωνσταντίνου 

κ. Γιάννος Καπνουλάς  Αστυνομική Διεύθυνση και  

κ. Ανδρέας Ττοφή   Αστυνομία Παραλιμνίου 

κ. Ανδρέας Κωντσταντίνου 

 

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. Α. Οικονόμου και Τ. Τσόκκου που απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους καθώς και 

του κ. Α. Μουλαζίμη που απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

1. Καταγγελίες από Αστυνομία. Αρ. Φακ.:4.4.0 

 

Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι κάλεσε έκτακτα την παρούσα συνεδρίαση, στην παρουσία της 

αστυνομίας, επειδή κατά το σαββατοκύριακο έγιναν πολλές καταγγελίες τροχαίων 
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παραβάσεων με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση και μεγάλος αρνητικός 

αντίκτυπος στους παραθεριστές που εξέφρασαν σχετικά παράπονα.  

 

Ο Αστυνομικός Διευθυντής είπε ότι αυτή την περίοδο διακινείται στην περιοχή πάρα 

πολύς κόσμος και πιθανό πέραν όσων μπορεί να αντέξει το οδικό δίκτυο κυρίως στις 

παράλιες περιοχές και η αστυνομία καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να 

διαχειρισθεί αυτή την κατάσταση και όσα εξώδικα εκδόθηκαν αφορούσαν καταγγελίες 

για καταλήψεις χώρων στάθμευσης αναπήρων, αποκλεισμός εισόδων και γενικότερα 

περιπτώσεις όπου, όταν ο αστυνομικός πήγαινε επί τόπου δεν μπορούσε να αποφύγει την 

έκδοση εξωδίκου.  

 

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και συμφωνήθηκε να 

ενδυναμωθεί πιο πολύ η συνεργασία Δήμου και Αστυνομίας έτσι ώστε να γίνει όσο το 

δυνατό πιο καλή η διαχείριση της διαμορφωθείσας κατάστασης με την αυξημένη κίνηση 

και να σηματοδοτηθούν οι χώροι στάθμευσης και οι προσβάσεις σ’ αυτούς.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης 

Δήμαρχος   


