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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

13/18 

 

Ημερομηνία: 10 Μαΐου 2018 

 

Ώρα έναρξης: 13:15΄ 

 

Ώρα Λήξης: 14:45΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 4.2) 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 3) 

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2) 

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 4.3) 

 

Απόντες:  

 

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενοι:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

κ. Ανδρέας Γεωργίου     Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας (για μέρος του θέματος 4.4) 

 

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. Γ. Καρά,  Α. Λοΐζου και Λ. Λοΐζου και Μ. Μουλαζίμη που απουσιάζουν καθώς και 

των κ. Τ. Τσόκκου και Μ. Τσιολάκη που απουσίαζαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης.  
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1. Εισηγήσεις Επιτροπών  

 

1.1. Επιτροπή Παιδείας και Αθλητισμού 23/4/2018. Αρ. Φακ.: 1.3.2/25 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής 

της ημερομηνίας 23/4/2018 που επισυνάπτονται.  

 

Αναφορικά με το μέτρο κυκλοφοριακής ύφεσης που αναφέρεται στο θέμα 5 το Δημοτικό 

Συμβούλιο αποφάσισε να αποσταλεί στο φορέα κυκλοφοριακών μελετών. 

 

1.2. Επιτροπής Έργων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 26/4/2018. Αρ. Φακ.: 1.3.2/37 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Έργων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως περιγράφονται στα πρακτικά 

της συνεδρίασής της ημερομηνίας 26/4/2018 που επισυνάπτονται.  

 

Ειδικότερα για το θέμα 3 αποφάσισε όπως γίνει επιχωμάτωση και δεντροφύτευση όλου 

του χώρου που έχει παραχωρηθεί. 

 

2. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Ο κ. Μ. Τσιολάκης προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών. Διαφώνησε ο 

κ. Γ. Ποταμός.  

 

3. Κυκλοφοριακή Μελέτη. Αρ. Φακ.: 4.2.10, 7.9.10/3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των οδεύσεων που έχουν προταθεί στο 

συνημμένο σχέδιο που υπέβαλε η εταιρεία Ευπαλίνος Μελετητική Λτδ στα πλαίσια της 

μελέτης που διεξάγει για το Δήμο.  

 

Ο κ. Τ. Φλουρέντζου αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

4. Διάφορα  

 

4.1. Επίδομα Εξωτερικού. Αρ. Φακ.: 2.5.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως καταβληθεί επίδομα εξωτερικού στον                    

κ. Τ. Φλουρέντζου σύμφωνα με την απόφαση στο θέμα 7.5 της συνεδρίασης 9/18 

ημερομηνίας 5/4/2018 για το ταξίδι του στο Μπέρμινχαμ, με αναχώρηση στις 06:45΄ της 

22/2/2018 και επιστροφή στις 16:35΄της 25/2/2018, ως εκπρόσωπος του Δήμου στην 

εξειδικευμένη έκθεση γάμου.  
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4.2. Ασφαλτόστρωση δρόμου και τοποθέτηση λίνιων και πλακών πεζοδρομίου.                  

Αρ. Φακ.: 4.2.20, 8.1.0/37 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση λίνιων και πλακών πεζοδρομίου 

καθώς και το ποσό των €2.000 στον εργολάβο που ανέλαβε εκ μέρους της παρακείμενης 

της οδού Αγίου Κορνηλίου υπεραγοράς την ανακατασκευή παρόδου της αναφερόμενης 

οδού η οποία είναι εγγεγραμμένη ως δημόσιος δρόμος. 

 

Ο κ. Κ. Ιωακείμ αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε, όπως είπε.  

 

4.3. Πολεοδομικό έργο Περνέρας. Αρ. Φακ.: 4.2.5 

 

Η κα Τ. Τσόκκου προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι με βάση το πρόγραμμα που 

συμφωνήθηκε με τα Δημόσια Έργα και τον εργολάβο αναμένεται να ολοκληρωθεί η 

τοποθέτηση των κυβόλιθων στο κέντρο και στο υπόλοιπο τμήμα του έργου θα 

εργάζονται και κατά τον Ιούνιο.  

 

4.4. Αίθουσα Αθλοπαιδιών. Αρ. Φακ.: 4.0.16 

 

Ο κ. Α. Γεωργίου κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και διάβασε, 

ανέλυσε και επεξήγησε τη συνημμένη έκθεσή του που αφορά στην αίθουσα 

αθλοπαιδιών.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των εισηγήσεων και πιστοποιήσεων του 

κ. Α. Γεωργίου και κατ’ επέκταση την πληρωμή των αναφερόμενων ποσών.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης ότι υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά για 

προμήθεια και τοποθέτηση του παρκέ η οποία όμως είναι πέραν του 20% ψηλότερη του 

προϋπολογισμού και γι’ αυτό αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισμού και 

επαναπροκήρυξη με προϋπολογισμό €125.000. 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 


