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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

8/19 

 

 

Ημερομηνία: 28 Μαρτίου 2019 

 

Ώρα έναρξης: 19:15΄ 

 

Ώρα Λήξης: 21:20΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (μέχρι μέρος του θέματος 1) 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 2) 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

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

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενοι:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

Επηρεαζόμενοι κάτοικοι και επιχειρηματίες από το έργο του θέματος 1 (για μέρος της συνεδρίασης) 

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει πλήρης απαρτία και ότι η καθυστέρηση στην έναρξη 

της συνεδρίασης οφείλεται στην μεγάλη διάρκεια της συνεδρίασης του ΣΑΠ που 

προηγήθηκε.  

 

1. Έργο 1
ης

 Απριλίου – Σταδίου – Ασκληπιού. Αρ. Φακ.: 4.2.1, 4.2.21 

 

Κλήθηκαν και εισήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεως οι κάτοικοι και επιχειρηματίες που 

επηρεάζονται από το πιο πάνω έργο οι οποίοι εξέφρασαν τη διαφωνία τους για τη νησίδα 

και τον κυκλικό κόμβο και κατέθεσαν τη συνημμένη επιστολή του δικηγόρου τους και 

στη συνέχεια αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη για τις 

προσπάθειές του να μη κατασκευασθεί νησίδα και να σμικρυνθεί ο κυκλικός κόμβος 
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αλλά όλα τα εμπλεκόμενα κυβερνητικά τμήματα, όπως είπε, ήσαν ανένδοτα 

επικαλούμενα λόγους ασφαλείας και τόνισε ότι του είχαν δηλώσει ότι οποιαδήποτε 

αλλαγή στον σχεδιασμό και το πρόγραμμα κατασκευής θα έχει ως επακόλουθο τη 

διακοπή του έργου. 

 

Έγινε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και σε κάποιο στάδιο ο κ. Α. Λοΐζου 

αποχώρησε από την συνεδρίασή λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων που είχε, όπως 

είπε.   

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης είπε ότι η θέση του είναι να γίνουν δεκτά τα αιτήματα των κατοίκων 

και επιχειρηματιών όπως  πιο πάνω αναφέρονται και να γίνει επανασχεδιασμός του 

έργου και σε περίπτωση που δεν γίνουν δεκτά είναι πιο καλά να σταματήσει το έργο 

τόνισε και αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων που 

είχε, όπως είπε.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του κ. Κ. Ιωακείμ αποφάσισε κατά 

πλειοψηφία όπως ζητηθεί συνάντηση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου με τα 

Τμήματα Πολεοδομίας, Δημοσίων Έργων και του Φορέα Κυκλοφοριακών Μελετών για 

να διερευνηθεί η πιθανότητα τροποποίησης των σχεδίων χωρίς να σταματήσει το έργο.  

 

Διαφώνησαν οι κ. Γ. Ποταμός και Σ. Κωνσταντίνου που δήλωσαν ότι συμφωνούν με τη 

θέση του κ. Α. Μουλαζίμη.  

 

2. Επιστολές Δικηγόρου εκ μέρους πελατών του.  

Απαλλοτρίωση και Επίταξη μέρους των ιδιωτικών τεμαχίων με αρ. 569 και 

572 του Σχ. 2-295-377 Τμήμα 15. Αρ. Φακ.: 4.1.34 

 

Ο κ. Τ. Βλίττης αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως επειδή επηρεάζεται κτήμα 

που ανήκει στην οικογένειά του, όπως είπε.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στη συνεδρίαση 3/19 

ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2019 και αφού έλαβε υπόψη την ενημέρωση που είχε από 

το Δικηγόρο κ. Αδάμο Χ"Χριστοδούλου στη συνεδρίαση 7/19 ημερομηνίας 21/3/19, 

αποφάσισε να συνεχισθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης του μέρους των υπό αναφορά 

κτημάτων για τους λόγους που αναφέρονται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

στη συνεδρίαση 18/07 θέμα 5 ημερομηνίας 30 Απριλίου 2007, σύμφωνα με το 

συνημμένο σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σε τροποποίηση του Σχεδίου που 

ετοίμασε το τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας το οποίο απεστάλη στο Δήμο στις 

30 Ιανουαρίου 2014. Το νέο σχέδιο να αποσταλεί στο κτηματολόγιο.  

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


