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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

24/15 

 

 

Ημερομηνία: 28 Ιουλίου 2015 

 

Ώρα έναρξης:  13:15΄ 

 

Ώρα Λήξης: 15:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Ανδρέας Οικονόμου       Αντιδήμαρχος  

κ. Ανδρέας Κίττος         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 1.23) 

κ. Γιώργος Νικολέττος       Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μαυρουδής Μαυρουδής    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Απόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου      (για προσωπικούς  λόγους) 

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου      

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

  

Παρακαθήμενοι:  
 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

κ. Χριστάκης Βασιλείου     Δημοτικός Μηχανικός  

 

Ο κ. Αντιδήμαρχος δήλωσε ότι λόγω της απουσίας του κ. Δημάρχου για προσωπικούς 

λόγους, θα προεδρεύσει ο ίδιος της συνεδρίασης. Δήλωσε επίσης 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. Α. Μουλαζίμη,  Γ. Καρά, και  Γ. Ποταμού  που απουσιάζουν 

για προσωπικούς λόγους.   

 

1. Υποθέσεις Τεχνικής Υπηρεσίας    

 

1.1 Έγκριση έκδοσης αδειών οικοδομής  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 

κάτω φακέλων οικοδομής.   
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- Β 36/15  

- Β 115/11  

- Β 29/15  

- Β 39/15  

- B 101/09  

- Β 48/09  

- Β 45/15  

- Β 112/14  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση αδειών οικοδομής για τις πιο 

πάνω υποθέσεις.  

 

Σε αυτό το σημείο ο κ. Α. Κίττος, αποχώρησε την αίθουσα συνεδριάσεως λόγω ιδιάζουσας 

σχέσης που έχει με την πιο κάτω αίτηση. 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο 

κάτω φακέλου οικοδομής.   

 

- Β 230/91  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση άδειας οικοδομής για την πιο 

πάνω υπόθεση.  

 

1.2 Αίτηση για ανανέωση Άδειας Οικοδομής  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο 

κάτω φακέλου. 

 

- Β 77/07  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση ανανέωσης της πιο πάνω 

άδειας οικοδομής.  

 

1.3 Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Έγκρισης Οικοδομών   

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 

κάτω φακέλων. 

 

- Β 77/08  

- Β 35/06  

- Β 126/06  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση των πιο πάνω πιστοποιητικών 

έγκρισης των οικοδομών 

 

1.4 Αιτήσεις για έκδοση αδειών διαχωρισμού 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 

κάτω φακέλων.  
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- Δ 115/14  

- Δ 35/15  

- Δ 34/15  

- Δ 22/15  

- Δ 50/15  

- Δ 32/15  

- Δ 181/05  

- Δ 30/15  

- Δ 52/11  

- Δ11/14  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση αδειών διαχωρισμού για τις 

πιο πάνω υποθέσεις. 

 

1.5 Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Έγκρισης Αδειών Διαχωρισμού 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 

κάτω φακέλων.  

 

- Δ 50/11  

- Δ 62/14  

- Δ 38/14  

- Δ 98/14  

- Δ 23/10  

- Δ 86/13  

- Δ 21/14  

- Δ 4/14  

- Δ 72/13  

- Δ 69/06  

- Δ 140/05  

- Δ 77/14  

  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση Πιστοποιητικών Έγκρισης 

των πιο πάνω αδειών διαχωρισμού. 

 

1.6 Αίτηση παροχής πόσιμου νερού. Αρ.Φακ.:Β265/2003 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την πιο πάνω 

αίτηση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως υδροδοτηθεί η κατοικία αφού πληρωθούν όλα τα 

σχετικά δικαιώματα. 

 

 

 

 

1.7 Προσφυγή 187/2013 – Ανώτατο δικαστήριο Κύπρου. Αρ.Φακ.:Β75/11 
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Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο με το πιο πάνω θέμα και την 

έκθεση της υπηρεσίας, ημερομηνίας 10/6/15. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως πληρωθεί στο Νομικό Σύμβουλο το ποσό των 

€1.745,00 + ΦΠΑ. 

 

1.8 Εξέταση πολεοδομικών αιτήσεων. Αρ.Φακ.:1.7.6/3 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις πιο κάτω αιτήσεις: 

 

ΑΜΧ/116/2015  

ΑΜΧ/194/2015  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστήσει τις πιο πάνω αιτήσεις και να ενημερωθεί 

σχετικά το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως. 

 

1.9 Άσκηση Ειδικής Διακριτικής Ευχέρειας, αναφορικά με αίτηση χορήγησης 

πολεοδομικής άδειας για προσθήκες σε υφιστάμενο συγκρότημα οργανωμένων 

διαμερισμάτων. Αρ.Πολεοδομικής αίτησης: ΑΜΧ/143/2013. Αρ.Φακ.:1.7.6/3 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστήσει την πιο πάνω αίτηση και να ενημερωθεί 

σχετικά το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως.  

 

1.10 Άσκηση Ειδικής Διακριτικής Ευχέρειας, αναφορικά με αίτηση χορήγησης 

πολεοδομικής άδειας για προσθηκομετατροπές σε αριθμό κατοικιών. Αρ. 

Πολεοδομικής αίτησης: ΑΜΧ/255/2013. Αρ.Φακ.:1.7.6/3  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστήσει την πάνω αίτηση και να ενημερωθεί 

σχετικά το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως. 

 

1.11 Αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής έγκρισης για εξαγορά της υποχρέωσης για 

παραχώρηση δημόσιου χώρου πρασίνου. Αρ.Πολεοδομικής αίτησης: 

ΑΜΧ/207/2013/Α. Αρ.Φακ.:1.7.6/3 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστήσει την πιο πάνω αίτηση και να ενημερωθεί 

σχετικά το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως. 

 

 

1.12 Αίτηση για διαπλάτυνση του υφιστάμενου δικαιώματος που αποτελεί μέρος του 

κρατικού τεμαχίου με αρ.343 του Αρ.Σχ.2-294-375, Τμήμα 17 (ΑΕΔ/80/2015). 

Αρ.Φακ.:10.0.0/525 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί προς το Κτηματολόγιο η πιο πάνω 

αίτηση. 

 

1.13 Αίτηση της Εργοληπτικής Εταιρείας Κωστάκης & Σέργης Λτδ με την οποία 

ζητούν την προς όφελός τους παραχώρηση μέρους του δημόσιου χώρου πρασίνου 

με αρ.1104 του Αρ.Σχ.2-290-381, Τμήμα 6 (ΑΔΧ/68/2015). Αρ.Φακ.:10.0.0/523 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί προς το Κτηματολόγιο η πιο πάνω 

αίτηση.  

 

1.14 Αίτηση για αναπροσαρμογή συνόρων του τεμαχίου 367 του Αρ.Σχ.2-295-375, 

Τμήμα 17 (ΑΔΧ/30/2015). Αρ.Φακ.:10.0.0/518 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί προς το Κτηματολόγιο η πιο πάνω 

αίτηση. 

 

1.15 Αίτηση της εταιρείας Grecian Park Enterprises Ltd με την οποία ζητά την προς 

όφελός της παραχώρηση μέρους του δημοσίου δρόμου που εφάπτεται της 

ξενοδοχειακής της μονάδας στο τεμάχιο 381 του Αρ.Σχ.2-297-373, Τμήμα 21 

(ΑΔΧ/50/2015). Αρ.Φακ.:10.0.0/524 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστήσει προς το Κτηματολόγιο την πιο πάνω 

αίτηση. 

 

1.16 Αίτηση με την οποία ζητά την προς όφελός του άδεια χρήσης μέρους του 

κρατικού τεμαχίου με αρ.612 του Φ/Σχ.33/45 Ε1 (ΑΔΧ/29/2015). 

Αρ.Φακ.:10.0.0/519 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Μηχανικό για το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην συστηθεί η πιο πάνω αίτηση και να ενημερωθεί 

το Κτηματολόγιο. 

 

 

 

 

1.17 Αίτηση και άλλων για διαγραφή και μετατόπιση του δημοσίου αργακιού που 

διασχίζει το τεμάχιο τους με αρ.619 του Αρ.Σχ.2-295-376, Τμήμα 17 

(ΑΔΧ/232/2014). Αρ.Φακ.:10.0.0/520 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα. Το 

Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί προς το Κτηματολόγιο η πιο πάνω αίτηση.  
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1.18 Αίτηση για διαγραφή και μετατόπιση του δημόσιου αργακιού που διασχίζει το 

τεμάχιο τους με αρ.591 του Αρ.Σχ.2-295-376, Τμήμα 17 (ΑΔΧ/60/2015). 

Αρ.Φακ.:10.0.0/521 
 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί προς το Κτηματολόγιο η πιο πάνω 

αίτηση. 

 

1.19 Αίτηση για εγγραφή του δημόσιου χώρου πρασίνου με αρ.29 του                

Αρ.Σχ.2-294-379, Τμήμα 8, σε δημόσιο δρόμο (ΑΔΧ/232/2007). 

Αρ.Φακ.:10.0.0/289 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνει αποδεκτό το πιο πάνω αίτημα. 

 

1.20 Αίτηση με την οποία ζητούν την προς όφελός τους εκμίσθωση του μέρους του 

κρατικού τεμαχίου με αρ.618 του Αρ.Σχ.2-295-376, Τμήμα 15 που περιλαμβάνει 

διάτρηση (ΑΔΧ/16/2015). Αρ.Φακ.:10.0.0/517  
 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ενημερωθεί το Κτηματολόγιο ότι δεν υπάρχει 

ένσταση για την μίσθωση του πιο πάνω χώρου, που δεν θα υπερβαίνει τα 10m
2
 σε 

οποιονδήποτε, νοουμένου ότι δεν θα επηρεασθεί η σχετική αίτηση του Δήμου για εγγραφή 

δρόμου / χώρου στάθμευσης.  

 

1.21 Διαχωρισμός οικοπέδων. Αρ.Φακ.:Δ47/1994 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του 

φακέλου. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνει η κατασκευή (συμπλήρωση) του δρόμου 

σύμφωνα με το σημ.139 του φακέλου και τοποθετηθεί αγωγός 4" PVC σύμφωνα με το 

σημείωμα του Επόπτη Υδατοπρομήθειας του Δήμου,  ημερομηνίας 21/7/15, για να συνδεθεί 

το σύστημα ύδρευσης της οδού Θεσσαλονίκης με την οδό Φανερωμένης. 

 

 

 

 

1.22 Επιστολή (προσφορά) της εταιρείας Technotent Ltd ημερομηνίας 24/6/2015 για 

τοποθέτηση κυματιστού υφάσματος σε υφιστάμενες πέργολες. Αρ.Φακ.:4.2.47 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως κατακυρωθεί η προσφορά (€2.280,00 με ΦΠΑ) και 

το χειμώνα να αφαιρείται το πανί και να επανατοποθετείται το καλοκαίρι. 

 

1.23 Εγκατάσταση μετρητών χώρων στάθμευσης. Αρ.Φακ.:6.2.0, 4.13.0 
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Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα και την 

έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ημερομηνίας 24/7/15. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μη γίνει η εγκατάσταση παρκόμετρων. 

 

Σε αυτό το σημείο ο κ. Τ. Βλίττης αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως, λόγω άλλων 

ειλημμένων υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε. 

 

1.24 Επιστολή ημερομηνίας 27/2/2015 για τοποθέτηση φωτιστικών στα βράχια. 

Αρ.Φακ.:4.2.47  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μη γίνει αποδεκτό το πιο πάνω αίτημα. 

 

1.25 Παράπονο προς Επίτροπο Διοικήσεως με αρ.1342/2014. Αρ.Φακ.:1.8.4/114 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα, καθώς 

επίσης και για την επιστολή της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια, τις επιστολές του Κινήματος 

Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, την επιστολή του Γενικού Ελεγκτή, το φάκελο οικοδομής 

αρ.Β183/87 και τις επιστολές του Επάρχου. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως δοθούν αντίγραφα σχετικών εγγράφων, στους 

Δημοτικούς Συμβούλους για να τα μελετήσουν και να επαναφερθεί το θέμα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

 

1.26 Απόφαση Επιτροπής Τουρισμού και Παραλιών για φύλαξη παραλιών 

(Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης ημερομηνίας 6/2/2012). Αρ.Φακ.:1.3.2/17, 

7.0.7 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκθεση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, ημερομηνίας 3/7/12, σχετικά με το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα επανασυζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

1.27 Επιστολή Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών ημερομηνίας 4/6/2015, 

σχετικά με την κατάσταση των δρόμων στη λίμνη. Αρ.Φακ.:8.1.0/37, 4.2.20, 

1.8.4/112 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνουν μικρής κλίμακας ενέργειες για την 

βελτίωση της κατάστασης, στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου. 

 

1.28 Τιμολόγιο Στέλιος Κουλλαπής & Υιοί Λτδ με αρ.10801 ημερομηνίας 24/6/2011. 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τα σημειώματα της 

Τεχνικής Υπηρεσίας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως πληρωθεί το ποσό των €600,00 + ΦΠΑ. 

 

1.29 Πολεοδομική αίτηση με αρ.ΑΜΧ/597/2006/Α Giovani Dev. Ltd και άλλοι. 

Αρ.Φακ.:1.7.6/3 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα και την 

έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ημερομηνίας 26/2/15. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως απαντήσουμε στον Επαρχιακό Λειτουργό του 

Τμήματος Πολεοδομίας & Οικήσεως ότι δεν υπάρχει ένσταση στην έκδοση της αιτούμενης 

πολεοδομικής άδειας σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχέδια. 

 

1.30 Επιστολή Α/φών Αρτυματά για έκδοση προσωρινής άδειας λειτουργίας των 

πρατηρίων πετρελαιοειδών. Αρ.Φακ.:1.7.11/3, 1.7.11/4, 1.7.11/6 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μη γίνει αποδεκτό το πιο πάνω αίτημα.  

 

1.31 Καταγγελία για οικειοποίηση δημόσιου χώρου πρασίνου από τον ιδιοκτήτη του 

εστιατορίου Αυγουστής. Αρ.Φακ.:Β129/1989 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ειδοποιηθούν οι ιδιοκτήτες του εστιατορίου να 

άρουν την παρανομία και να ενημερωθεί ο Γενικός Ελεγκτής.  

 

1.32 Χωροθέτηση αγροτικών δρόμων. Αρ.Φακ.:4.3.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως, όπου οι αγροτικοί δρόμοι δεν είναι στη σωστή 

θέση, ο ιδιοκτήτης του επηρεαζόμενου κτήματος, μετά από χωρομετρική εργασία που θα 

εκτελέσει ο ίδιος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, θα έχει το δικαίωμα, 

με δικά του έξοδα, να μετακινήσει τον δρόμο στην ορθή του θέση. 

 

 

1.33 Εκθέσεις ελέγχων των ανελκυστήρων του Δημαρχείου και του Δημοτικού 

Σταδίου. Αρ.Φακ.:4.0.8/2, 4.0.8/4, 8.17.10 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα και για 

τις προσφορές της εταιρείας ΚΟΝΕ. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνει η εργασία συντήρησης  των ανελκυστήρων 

σύμφωνα με τις προσφορές με αρ.761 ημερομηνίας 4/3/15 (€1530 + ΦΠΑ) και αρ.762 

ημερομηνίας 4/3/15 (€3205 + ΦΠΑ). 

 

1.34 Ετοιμόρροπη επικίνδυνη οικοδομή στο τεμάχιο 247 του Αρ.Σχ.1-2895-3785, 

Τμήμα 23. Αρ.Φακ.:7.6.0 
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Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα και το 

σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας, ημερομηνίας 28/7/15. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ειδοποιηθούν οι ιδιοκτήτες της οικοδομής να 

προβούν, εντός 30 ημερών, σε όλα τα απαιτούμενα μέτρα για άρση του κινδύνου που 

απορρέει από την πιο πάνω επικίνδυνη οικοδομή.  

 

2.  Διάφορα  

 

2.1.  Βελτίωση της Λεωφ. Περνέρας. Αρ. Φακ.: 4.2.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της συνημμένης επιστολής του 

Τμήματος Πολεοδομίας και αποφάσισε όπως, γίνει αποδεκτό το περιεχόμενο της 

αναφερόμενης επιστολής και ενόψει της επαπειλούμενης ακύρωσης των προσφορών, ο 

Δήμος με δική του επιστολή να αναλάβει τη δέσμευση ότι θα φροντίσει για την άρση των 

επεμβάσεων εντός του έργου και καταβολή οποιωνδήποτε αποζημιώσεων πιθανό να 

προκύψουν.  

 

 

 

 

 

 

Ανδρέας Οικονόμου  

Αντιδήμαρχος  

 

 

 

 

 


