Πρακτικά Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου
16/16
Ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016
Ώρα έναρξης: 18:30΄
Ώρα λήξης: 21:30΄
Παρόντες:
κ. Θεόδωρος Πυρίλλης
κ. Ανδρέας Οικονόμου
κ. Ανδρέας Κίττος
κ. Ανδρέας Λοΐζου
κ. Τάσος Βλίττης
κ. Γιώργος Καράς
κ. Αβραάμ Μουλαζίμης
κα Τασούλα Τσόκκου

Δήμαρχος
Αντιδήμαρχος
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από και για μέρος του θέματος 1.2)
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από μέρος του θέματος 1.2)

Απόντες:
κ. Γιώργος Νικολέττος
κ. Γιαννάκης Ποταμός
κ. Μαυρουδής Μαυρουδή

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου

για προσωπικούς λόγους

Παρακαθήμενοι:
κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας Αν. Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος (μέχρι το θέμα 4)
κ. Γιώργος Πιττάτζιης
Δικηγόρος για μέρος των θεμάτων 1.1 και 1.2)
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. Νικολέττου, Γ. Ποταμού και Μ. Μαυρουδή που απουσιάζουν για
προσωπικούς λόγους καθώς και των κ. Τ. Τσόκκου και Α. Μουλαζίμη που
απουσίαζαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης επίσης για προσωπικούς λόγους.
1.

Διάφορα

1.1. Αγωγή 583/15
Αρ. Φακ.: 4.2.42/1
Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως ο κ. Γ. Πιττάτζιης ο οποίος
ενημέρωσε και επεξήγησε την απόφαση της πιο πάνω αγωγής και τόνισε ότι ο Δήμος
μπορεί απρόσκοπτα να προχωρήσει στις εργασίες κατασκευής του δρόμου που έχει
απαλλοτριωθεί.
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1.2.

Διαχείριση σκυβάλων – ΧΥΤΥ Κόσιης. Αρ. Φακ.: 5.9.5/Β

Οι κ. Α. Μουλαζίμης και Τ. Τσόκκου προσήλθαν στη συνεδρίαση.
Ο κ. Γ. Πιττάτζιης ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ως Δικηγόρος του
Συμβουλίου Διαχείρισης του ΧΥΤΥ Κόσιης προσπάθησε να το πείσει να καταγγείλει
τη σύμβαση με την εταιρεία Hellector αλλά δεν εισακούεται και αναφέρθηκε σε
σχετικές συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών και το Γενικό Εισαγγελέα.
Τόνισε ότι όπως προκύπτουν από τις διάφορες καταγγελίες και τη διερεύνησή τους
από την αστυνομία, γίνονται υπερχρεώσεις από την αναφερόμενη εταιρεία και αφού
απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου αποχώρησε
από την αίθουσα συνεδριάσεως.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε:
α) Ομόφωνα να σταλεί επιστολή στο Συμβούλιο Διαχείρισης του ΧΥΤΥ με την οποία
να ζητείται η επιστροφή των ποσών που έχει υπερχρεωθεί ο Δήμος και να
επανεκτιμηθούν οι οφειλές του, αν υπάρχουν.
β) Ομόφωνα να σταλεί επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών με την οποία να ζητείται
η καταβολή στο Δήμο το μέρος της κρατικής χορηγίας που έχει αποκοπεί με σκοπό
την πληρωμή τιμολογίων του Συμβουλίου Διαχείρισης του ΧΥΤΥ.
Ο κ. Α. Μουλαζίμης αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων
υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.
γ) Κατά πλειοψηφία να σταλεί επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Αγροτικής Ανάπτυξης με την οποία να ενημερώνεται ότι ο Δήμος τερματίζει την
παράδοση σκυβάλων στο ΧΥΤΥ και ότι θα τα μεταφέρει στο σκυβαλότοπο Κοτσιάτη
επειδή ο Δήμος δεν γνωρίζει πόσα χρεώνεται η παράδοση στο ΧΥΤΥ και επειδή ο
Δήμος δεν είναι συνένοχος σε υπόθεση διαπλοκής, δόλου και απάτης.
Διαφώνησαν οι κ. Α. Οικονόμου, Α. Κίτττος και Α. Λοΐζου που είπαν ότι προς το
παρόν, να μην ασχοληθεί ο Δήμος για το χώρο παράδοσης των σκυβάλων.
2.

Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:

3.

Διάφορα

3.1.

Διαδικασία αλλαγών σε συμβάσεις. Αρ. Φακ.: 1.7.21/1

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως για τις προσφορές που βρίσκονται σε
εξέλιξη ή και έχουν προκηρυχθεί πριν τη ψήφιση του Νόμου 73(Ι)2016 και των
Κανονισμών ΚΔΠ 138/2016 να αποφασίζει το ίδιο για τυχόν αλλαγές ή απαιτήσεις
που τυχόν προκύψουν αντί των οργάνων ή της τήρησης της διαδικασίας όπως
καθορίζεται στους πιο πάνω Κανονισμούς.
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Ο Αν. Δημοτικός τόνισε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι υπάρχει ειδική πρόνοια που
καθορίζει ότι η εφαρμογή του πιο πάνω Νόμου και Κανονισμών ισχύει και για τις
προσφορές που βρίσκονται σε εξέλιξη και πιθανόν να έχουν προκηρυχθεί πριν την
ψήφισή τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω σύσταση του
Αν. Δημοτικού Γραμματέα αποφάσισε όπως ισχύσει η απόφασή του όπως πιο πάνω
περιγράφεται.

3.2.

Εγκρίσεις πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3

Το Δημοτικό Συμβούλιο με βάση την απόφασή του στο θέμα 3.1 αποφάσισε:
-

Την πληρωμή του τιμολογίου 4823 ποσού €6.331,23 για κατασκευή τοίχου
αντιστήριξης στο χώρο στάθμευσης (κατακλυσμός) στον Πρωτάρα, όπως έχει
πιστοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. Το ποσό της κατακυρωθείσας
προσφοράς ήταν €6.220,00 + ΦΠΑ.

-

Την πληρωμή των τιμ. 1477 και 1576 ποσών €7.487,09 και €5.229,10
αντίστοιχα για τοποθέτηση λίνιας και πλακών πεζοδρομίου στο χώρο
στάθμευσης (κατακλυσμός) στον Πρωταρά, όπως έχει πιστοποιηθεί από την
Τεχνική Υπηρεσία. Το ποσό της κατακυρωθείσας προσφοράς ήταν €6.801,00
+ ΦΠΑ.
Εκδήλωση εταιρείας N.V. Caterchet Ltd «Μαστιχώματα Σαμμερ».
Αρ. Φακ.: 9.0.21, 13.0.7/1, 4.4.0

4.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να συγκατατεθεί στην παραχώρηση άδειας
διοργάνωσης της πιο πάνω εκδήλωσης νοουμένου ότι:
-

5.

Τηρηθούν οι οδηγίες της αστυνομίας
Η εταιρεία να δώσει εισφορά στο Συμβούλιο Νεολαίας
Μετά το πέρας της εκδήλωσης οι διοργανωτές να καθαρίσουν το χώρο.
Να τοποθετηθούν κινητά αποχωρητήρια για εξυπηρέτηση του κοινού που θα
παρευρεθεί στην εκδήλωση
Αγορά υπηρεσιών καθαριότητας δημοσίων χώρων. Αρ. φακ.: 1.0.6/28

Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως για
προσωπικούς λόγους. Από αυτό το θέμα τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν
από τον κ. Δήμαρχο.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τις αιτήσεις που έχουν υποβάλει ενδιαφερόμενοι
για πώληση υπηρεσιών καθαριότητας δημόσιων χώρων και αποφάσισε όπως κληθούν
για εργασία οι αναφερόμενοι στο συνημμένο κατάλογο.
Αποφάσισε επίσης όπως γίνονται συνέχεια δεκτές αιτήσεις και εξουσιοδοτούνται ο
κ. Δήμαρχος ή και ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, σε περίπτωση που υπάρχουν
ανάγκες, να καλούν για εργασία από όσους ενδιαφερθούν.
Επιπρόσθετα αποφάσισε όπως τα τιμολόγια που θα εκδίδουν αφού υπογραφούν από
τον Αν. Δημοτικό Γραμματέα να προωθούνται για πληρωμή χωρίς να απαιτείται
άλλη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

6.

Διάφορα.

6.1.

Υπερωρίες προσωπικού. Αρ. Φακ.: 2.5.0, 2.8.0

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και εξουσιοδότησε τους κ. Δήμαρχο και
Αν. Δημοτικό Γραμματέα να εγκρίνουν την αποζημίωση υπερωριών 1:1 σε χρήμα
αντί της παραχώρησης ημερών άδειας κατά την κρίση τους.
6.2. Χώρος επαναστροφής οδού Λεύκολλας. Αρ. Φακ.: 4.9.8
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προχωρήσει η διαδικασία επέκτασης του
χώρου επαναστροφής της οδού Λεύκολλας στα όρια που καθορίζονται στο επίσημο
κτηματολογικό σχέδιο. Σχετική απόφαση στην συνεδρίαση 4/15 ημερομηνίας 19/2/15
θέμα 11.
6.3. Ορισμός παραλίας φιλικής για σκύλους. Αρ. Φακ.: 5.9.47
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και όρισε ως παραλία φιλική για σκύλους,
δοκιμαστικά, την παραλία «Γλυκύ Νερό Α».

Θεόδωρος Πυρίλλης
Δήμαρχος
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