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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

9/19 

 

 

Ημερομηνία: 8 Απριλίου 2019 

 

Ώρα έναρξης: 17:45΄ 

 

Ώρα Λήξης: 19:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

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

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  (από μέρος του θέματος 1) 

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα έντεκα μέλη και ότι 

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των  

Α. Μουλαζίμη και Μ. Μουλαζίμη που απουσίαζαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

1. Έργο 1
ης

 Απριλίου. Αρ. Φακ.: 4.2.1 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σε συνέχεια της συνάντησης των 

μελών που παρευρέθηκαν την Πέμπτη 4/4/19 με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα όπου 

εξηγήθηκε γιατί δεν μπορούν να γίνουν άλλες αλλαγές στα σχέδια του έργου, θα πρέπει 

σήμερα να αποφασισθεί κατά πόσο γίνονται αποδεκτές οι τελευταίες τροποποιήσεις που 

προέβλεπαν κατασκευή μικρού κυκλικού κόμβου ενδιάμεσα των δύο μεγάλων και τη 

μικρή μετατόπιση του κόμβου στη διασταύρωση των οδών Σταδίου και Ασκληπιού με 

την 1
ης

 Απριλίου.  
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Πρόσθεσε ακόμα ότι για τις αλλαγές αυτές θα πρέπει να ανατεθεί σε μελετητή η 

ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων και θα πρέπει η δαπάνη να αναληφθεί από το 

Δήμο, αφού τα κυβερνητικά τμήματα θα καθυστερήσουν με επακόλουθο την 

καθυστέρηση του έργου.  

 

Σ’ αυτό το σημείο προσήλθαν στη συνεδρίαση ο κ. Α. Μουλαζίμης και η                                 

κα. Μ. Μουλαζίμη και ο κ. Δήμαρχος τους ενημέρωσε για όλα όσα ανέφερε πιο πάνω.   

 

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά 

πλειοψηφία, με δεδομένο ότι δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές όπως δήλωσαν τα 

κυβερνητικά τμήματα, ότι γίνονται δεκτές οι αλλαγές όπως αναφέρονται πιο πάνω. 

Επίσης αποφασίσθηκε το Τμήμα Δημοσίων Έργων να βρει μελετητές που θα 

εκπονήσουν τις αναγκαίες νέες μελέτες και ο Δήμος θα αναλάβει την πληρωμή τους.  

 

Διαφώνησαν οι κ. Γ. Ποταμός που είπε ότι θα πρέπει να ασκηθεί πολιτική πίεση για να 

μη κατασκευασθεί η νησίδα και να σμικρυνθεί ο κυκλικός κόμβος και ο                                       

κ. Σ. Κωνσταντίνου που είπε ότι αν δεν γίνουν δεκτά τα αιτήματα των κατοίκων και 

επιχειρηματιών, να σταματήσει το έργο.  

 

2. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

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

κ. Γ. Ποταμός:  

 

3.  Διάφορα  

 

3.1. Μεταφορά σκυβάλων. Αρ. Φακ.: 5.9.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ξανά ότι εξακολουθεί η φόρτωση και μεταφορά 

στο ΧΥΤΥ Κόσιης των σκυβάλων από τις εταιρείες αντίστοιχα χωρίς προσφορά και 

επιπρόσθετα ενημερώθηκε ξανά ότι η εταιρεία μεταφοράς δεν κατέχει σχετική άδεια από 

το Τμήμα Περιβάλλοντος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ότι υπό τις περιστάσεις είναι προς το συμφέρον του 

Δήμου να μεταφέρονται τα σκύβαλα από ιδιωτική εταιρεία αντί να μεταφέρονται από τα 

σκυβαλοφόρα του Δήμου και ότι οι τιμές που χρεώνουν είναι πολύ λογικές και ότι δεν 

υπάρχουν άλλες εταιρείες στην περιοχή που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σ’ αυτές  

τις εργασίες.  

 

Τέλος, αποφάσισε να συνεχισθεί αυτή η διαδικασία με τις πιο πάνω εταιρείες μέχρι 

νεώτερης απόφασης και κανένα μέλος του προσωπικού δεν έχει ή θα έχει οποιαδήποτε 

ευθύνη για οποιοδήποτε λόγο ανεξάρτητα αν πιστοποιούνται τα τιμολόγιά τους για την 

πληρωμή τους.  
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3.2. Παράνομη τοποθέτηση όγκων χωμάτων και πετρών στο ιδιωτικό τεμάχιο 672, 

Σχ. 2-290-375 Τμήμα 11.Αρ. Φακ.: 1.7.14/56 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας ημερομηνίας 

8/4/2019 και αποφάσισε όπως η υπόθεση δοθεί στον Δικηγόρο κ. Μιχάλη Μουαΐμη για 

λήψη δικαστικών μέτρων.  

 

3.3. Κυκλοφοριακή ρύθμιση οδού Πρωταρά. Αρ. Φακ.: 4.2.9, 4.4.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ζητηθεί συναίνεση από τον 

Αρχηγό Αστυνομίας όπως η οδός Πρωταρά από την πλατεία Λεύκολα μέχρι την πλατεία 

Μελιζόνα κατά την περίοδο 15/6 μέχρι 15/9 από τις 19:00΄μέχρι τις 01:00΄κάθε βράδυ, 

να απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων εκτός των τουριστικών λεωφορείων και των 

αναπηρικών οχημάτων.  

 

Διαφώνησαν οι κ. Τ. Τσόκκου και Γ. Ποταμός. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


