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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

33/17 

 

Ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου 2017 

 

Ώρα έναρξης: 18:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 19:30΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 2) 

 

Απόντες:  

 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

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. Μ. Τσιολάκη, Μ. Μουλαζίμη, Σ. Κωνσταντίνου και Κ. Ιωακείμ που απουσιάζουν.  

 

1. Σχέδια πολυώροφου χώρου στάθμευσης. Αρ. Φακ.: 4.4.1/1, 4.4.1/2, 15.0.6/17, 

15.0.7/17 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι μελετητές, Α. Φ. Μοδινός &         

Σ. Α. Βραχίμης στους οποίους κατακυρώθηκαν οι προσφορές για το σχεδιασμό και 

επίβλεψη της κατασκευής των χώρων στάθμευσης στην οδό Αρχ. Μακαρίου Γ΄ και στην 

οδό Α. Παπαδοπούλου, μετά από προκαταρκτική μελέτη έχουν την άποψη ότι ο χώρος 
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στην οδό Αρχ. Μακαρίου Γ, επειδή είναι περιορισμένος, δεν θα επιτρέψει το σχεδιασμό 

ικανοποιητικού αριθμού θέσεων στάθμευσης και γι’ αυτό δεν συστήνουν την κατασκευή 

του. Αντί αυτού πρότειναν και υπόβαλαν τα συνημμένα προκαταρκτικά σχέδια για ένα 

μεγαλύτερο πολυώροφο χώρο στάθμευσης στην οδό Α. Παπαδοπούλου αξιοποιώντας 

ολόκληρο το κτήμα και καλύπτοντας τις ανάγκες για στάθμευση στο κέντρο του Δήμου 

αφού θα προκύψουν 279 θέσεις.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των προκαταρκτικών σχεδίων του 

πολυώροφου χώρου στάθμευσης στην οδό Α. Παπαδοπούλου όπως αναφέρονται πιο 

πάνω, με μόνη αλλαγή την πρόβλεψη κατασκευής αποχωρητηρίων μόνο στο ισόγειο. Ως 

εκ τούτου για τον πολυώροφο χώρο στάθμευσης στην οδό Αρχ. Μακαρίου Γ΄ να μη 

προχωρήσει ο σχεδιασμός του αλλά να παραμείνει και να λειτουργεί ως χώρος 

στάθμευσης με την υφιστάμενή του κατάσταση.  

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι τόσο το Τμήμα Πολεοδομίας  όσο 

και το Τμήμα Δημοσίων Έργων αποδέχτηκαν τόσο τις αλλαγές όσο και τα 

προκαταρκτικά σχέδια.  

 

2. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  

 

 

3. Σχέδια χρήσης παραλιών. Αρ. Φακ.: 7.0.2, 7.0.18, 7.0.17 

 

Ο κ. Λ. Λοΐζου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως λόγω της ιδιότητας του ως 

Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού μελέτησε τα συνημμένα σχέδια χρήσης παραλιών 

αποφάσισε την έγκριση και προώθησή τους, σύμφωνα με το νόμο, στην Τοπική 

Επιτροπή Παραλιών.  

 

Αποφάσισε επίσης όπως η επωνυμία, στο αντίστοιχο σχέδιο, Nissia Gardens γίνει 

Απόστολος Αντρέας, λόγω του γειτνιάζοντος με την παραλία ξωκλησιού και η παραλία 

που εγκρίθηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση για λούσιμο σκύλων, να ονομασθεί Ποταμιά 

Κάππαρη.  

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 


