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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου 

12/17 
 
 

Ημερομηνία: 6 Απριλίου 2017 
 
Ώρα έναρξης: 13:00΄ 
 
Ώρα Λήξης: 16:00΄ 
 
Παρόντες:  
 
κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος (εκτός από μέρος του θέματος 1.3) 
κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (μέχρι το θέμα 5.1)  
κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός των θεμάτων 1.4 - 1.7 και μέχρι το θέμα 6) 
κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 7.4) 
κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 1.11 και μέχρι το θέμα 1.17) 
κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός από το θέμα 1.11) 
κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2.2) 
 
Απόντες: 
 
κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  (για προσωπικούς λόγους)  
 
Παρακαθήμενοι:  
 
κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  
κ. Χριστάκης Βασιλείου    Δημοτικός Μηχανικός (για τα θέματα 1.1 μέχρι 1.23) 
κα. Βίβια Κουμή     Υγειονομική Επιθεωρήτρια (για μέρος των θεμάτων 2.1 και 2.2)  
 
Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα δέκα 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. Ποταμού και Σ. Κωνσταντίνου που απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους καθώς 
και της κας. Μ. Μουλαζίμη που απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης.  
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1. Υποθέσεις Τεχνικής Υπηρεσίας    
 
1.1 Έγκριση έκδοσης αδειών οικοδομής  
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων οικοδομής.   
 
- Β 164/89  
- Β 89/14  
- Β 110/16  
- Β 123/16  
- Β 90/16  
- Β 119/16  
- Β 25/17  
- Β 17/17  
- Β 11/17  
- Β 61/08  
- B 88/15  
- Β 19/17  
   
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση αδειών οικοδομής για τις 
πιο πάνω υποθέσεις.  
 
1.2 Αίτηση για άδεια κατεδάφισης 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο 
κάτω φακέλου οικοδομής.   
 
- Β 22/17  
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση άδειας κατεδάφισης για 
την πιο πάνω υπόθεση.  
  
1.3 Αιτήσεις για ανανέωση Αδειών Οικοδομής  
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 
κάτω φακέλων. 
 
- Β 112/11  
- Β 113/14  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση ανανέωσης των πιο πάνω 
αδειών οικοδομής.  
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Σε αυτό το σημείο αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως ο κ. Δήμαρχος, λόγω 
ιδιάζουσας σχέσης που έχει με την πιο κάτω υπόθεση. Για το παρόν θέμα προήδρευσε ο 
κ. Αντιδήμαρχος.  
 
- Β 258/89  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση ανανέωσης της πιο πάνω 
άδειας οικοδομής.  
 
Ο κ. Μιχάλης Τσιολάκης αποχώρησε από τη συνεδρίαση  λόγω άλλων ειλημμένων 
υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε. 
 
1.4 Αίτηση για ανανέωση άδειας οικοδομής  
 Αρ. Φακ.:Β209/1991 
 
Ο κ. Δήμαρχος επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως. 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του 
φακέλου. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση ανανέωσης της πιο πάνω 
άδειας οικοδομής.  
 
1.5 Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Έγκρισης Οικοδομής    
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 
κάτω φακέλων. 
 
- Β 155/06  
- Β 97/07  
- Β 119/14  
- Β 76/12  
- Β 6/11  
- Β 116/04  
- Β 100/03  
- Β 51/15  
- ΠΑ/ΑΜΧ/1/15  
- Β 312/84  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση των πιο πάνω 
πιστοποιητικών έγκρισης των οικοδομών. 
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1.6 Αιτήσεις για έκδοση αδειών διαχωρισμού 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 
κάτω φακέλων.  
 
- Δ 6/17  
- Δ 50/16  
- Δ 49/16  
- Δ 85/16  
- Δ 101/16  
- Δ 2/17  
- Δ 7/16  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση αδειών διαχωρισμού για 
τις  πιο πάνω υποθέσεις. 
 
1.7 Αιτήσεις για ανανέωση αδειών Διαχωρισμού 
 
Ο κ. Μιχάλης Τσιολάκης προσήλθε στη συνεδρίαση.  
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 
κάτω φακέλων.  
 
- Δ 261/91  
- Δ 90/09  
- Δ 48/11  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση ανανέωσης των πιο πάνω 
αδειών διαχωρισμού. 
 
1.8 Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Έγκρισης Αδειών Διαχωρισμού 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 
κάτω φακέλων.  
 
- Δ 17/14  
- Δ 69/16  
- Δ 18/14  
- Δ 60/15  
- Δ 58/15  
- Δ 30/14  
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση Πιστοποιητικών 
Έγκρισης των πιο πάνω αδειών διαχωρισμού. 
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1.9 Αιτήσεις για άδεια λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών Αρ.Φακ.:1.7.11 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις πιο κάτω αιτήσεις: 
 

- Petrolina (Holdings) Public Ltd 
- Ελληνικά Πετρέλαια ΕΚΟ,  
- Petrolina (Holdings) Public Ltd 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση έκδοσης αδειών λειτουργίας για τα πιο 
πάνω πρατήρια πετρελαιοειδών, για το 2017, αφού πληρωθούν τα απαιτούμενα 
δικαιώματα. 
 
1.10 Αίτηση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

για εκχώρηση μερών κρατικής γης (χώροι πρασίνου) στους Δήμους 
Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας για λογαριασμό του Τμήματος Περιβάλλοντος 
(ΑΔΧ/18/2017 και ΑΔΧ/19/2017) Αρ. Φακ.:10.0.0/541 

 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ενημερωθεί το Κτηματολόγιο ότι συστήνεται η 
πιο πάνω αίτηση.  
 
1.11 Αίτηση εταιρείας με την οποία ζητά την προς όφελός της εκμίσθωση μερών 

κρατικής γης (ΑΔΧ121/2016) Αρ.φακ.:10.0.0/540 
 

Ο κ. Ανδρέας Λοΐζου και η κα. Τασούλα Τσόκκου αποχώρησαν από την αίθουσα 
συνεδριάσεως λόγω της ιδιάζουσας σχέσης που έχουν με την υπόθεση. 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ενημερωθεί το Κτηματολόγιο ότι συστήνεται η 
πιο πάνω αίτηση.  
 
1.12 Σχέδια για την ανέγερση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου 

Αρ.φακ.5.1.2/1 
 
Ο κ. Ανδρέας Λοΐζου και η κα. Τασούλα Τσόκκου επανήλθαν στην αίθουσα 
συνεδριάσεως. 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του 
φακέλου. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ενημερωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης, σύμφωνα με το σημείωμα 3 του φακέλου. 



6 
 

1.13 Εξέταση πολεοδομικών αιτήσεων Αρ.Φακ.:1.7.6/3 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις πιο κάτω αιτήσεις: 
 
- ΑΜΧ/507/16  
- ΑΜΧ/014/17  
- ΑΜΧ/465/16  
- ΑΜΧ/498/16  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστήσει τις πιο πάνω αιτήσεις και να 
ενημερωθεί σχετικά το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως. 
 
1.14 Εξέταση πολεοδομικών αιτήσεων Αρ.Φακ.:1.7.6/6 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις πιο κάτω αιτήσεις: 
 
- ΑΜΧ/293/15  
- ΑΜΧ/071/16  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστήσει τις πιο πάνω αιτήσεις και να 
ενημερωθεί σχετικά το Υπουργείο Εσωτερικών. 
 
1.15 Επιστολή ημερομηνίας 23.03.2017 για πληρωμή του υπολοιπόμενου ποσού 

από το τιμολόγιο αρ.003/2016 Αρ.Φακ.:8.0.7, ημερ.15.02.2016 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το πιο πάνω 
θέμα και το σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας ημερομηνίας 31.03.2017. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως πληρωθεί το ποσό των €569,00. 
 
1.16 Αίτηση για άδεια οικοδομής Αρ.φακ.:Β107/2016 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο 
πάνω φακέλου. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο όρος 505 της πολεοδομικής άδειας με 
αρ.ΑΜΧ/011/2013 υλοποιηθεί πριν την έκδοση πιστοποιητικού έγκριση της οικοδομής. 
 
1.17 Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης Πλατείας Πρωταρά Αρ.φακ.:4.13.1 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα και 
το σημείωμα ημερομηνίας 13.12.2016 της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην κατασκευασθεί η αναφερόμενη στρώση 
ασφάλτου και το θέμα να θεωρηθεί λήξαν. 
 
Ο κ. Ανδρέας Λοΐζου αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 
υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  
 
1.18 Αίτηση για παραχώρηση προς όφελός τους μέρους κρατικής γης με αρ.543 

του Αρ.Σχ.2-296-375, Τμήμα 21 (ΑΔΧ79/2016) Αρ.φακ.:10.0.0/539 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ενημερωθεί το Κτηματολόγιο ότι συστήνεται η 
πιο πάνω αίτηση. 
 
1.19 Αίτηση για παραχώρηση χαλάρωσης από τον περί Προστασίας της Παραλίας 

Νόμο, σχετικά με κατασκευές εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας 
στο τεμάχιο 398 του Αρ.Σχ.2-296-376, Τμήμα 16 (ΑΜΧ/74/2014) 
Αρ.φακ.:1.7.6/3 

 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί προς το Υπουργείο Εσωτερικών η 
πιο πάνω αίτηση. 
 
1.20 Εγγραφή του δρόμου προς Κόκκινο Γκρεμμό  που ξεκινά από το τεμάχιο 2 

του Αρ.Σχ.2-289-378,  Τμήμα 11 (οδός Ασκληπιού-συμβολή με Λεωφόρο                
1ης Απριλίου) και καταλήγει στο τεμάχιο 524 του Αρ.Σχ.2-289-375,                    
Τμήμα 11 (Σύνορα με Δήμο Αγίας Νάπας) Αρ.φακ.:4.14.50 

 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προχωρήσει η διαδικασία για απαλλοτρίωση, 
προς διαπλάτυνση και ευθυγράμμιση της οδού Ασκληπιού, σύμφωνα με τα σχέδια του 
οδικού δικτύου που βρίσκονται στο ψηφιακό αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
1.21 Αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας. Αρ.Φακ.:ΑΜΧ497/2016 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για την πιο πάνω αίτηση. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί η πιο πάνω αίτηση και να 
ενημερωθεί σχετικά το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. 
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1.22 Επιστολή από Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου για κήρυξη μονόδρομου 
της οδού Σωκράτους Αρ.φακ.:4.4.0/4 

 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως επανεξεταστεί η πιο πάνω πρόταση όταν γίνει 
κυκλοφοριακή μελέτη για ολόκληρο το οδικό δίκτυο Παραλιμνίου. 
 
1.23 Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης της άδειας διαχωρισμού 

οικοπέδων που εκδόθηκε για τα τεμάχια 45, 49 και 75 του Αρ.Σχ.2-291-381, 
Τμήμα 6 Αρ. φακ.: Δ109/2007 

 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του 
φακέλου και του σημειώματος αρ.33 του πιο πάνω φακέλου διαχωρισμού. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνει αποδεκτή η επιτόπου κατάσταση. 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως.  
 
2. Άδειες Λειτουργίας  
 
2.1. Άδειες Λειτουργίας Υποστατικών. Αρ. Φακ.: 7.0.9, 4.7.0, 5.9.0 
 
Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως η Υγειονομική Επιθεωρήτρια. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ακύρωση της απόφασης που λήφθηκε στο                  
θέμα 3.2. της συνεδρίασης 35/15 ημερομηνίας 26/11/2015, που αφορούσε στα κίνητρα 
σε τουριστικές επιχειρήσεις για να παραμένουν ανοικτές κατά τη χειμερινή περίοδο, 
επειδή το μέτρο δεν λειτούργησε όπως αναμενόταν.  
 
Αποφάσισε επίσης όπως οι άδειες λειτουργίας εκδίδονται όπως εκδίδονταν σύμφωνα με 
τις προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με τη διαφορά όμως την 
καταγραφή επιπρόσθετου όρου που να προνοεί την προσκόμιση εντός έξι μηνών 
πιστοποιητικού από την Πυροσβεστική και Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία ή από 
προσοντούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό μέλος του ΕΤΕΚ και για νέες αιτήσεις σε 
περιπτώσεις αλλαγών, να γίνεται δεκτή η βεβαίωση υποβολής αίτησης για πολεοδομική 
άδεια.  
Τόσο ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας όσο και η Υγειονομική Επιθεωρήτρια επεσήμαναν 
στο Δημοτικό Συμβούλιο τις σχετικές πρόνοιες στον Περί Δήμων Νόμο και τόνισαν ότι η 
πιο πάνω απόφαση δεν συνάδει με αυτές.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα όσα πιο πάνω ανέφεραν τόσο ο                     
Αν. Δημοτικός Γραμματέας όσο και η Υγειονομική Επιθεωρήτρια αποφάσισε όπως 
εφαρμοσθεί ως έχει καταγραφεί η απόφαση, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη 
οποιονδήποτε υπάλληλο του Δήμου, επειδή αν απαιτούνταν όλα και όπως αναφέρονται 
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στο Νόμο τότε δεν θα μπορούσε να εκδοθούν άδειες στα πλείστα υποστατικά με 
αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες στην τουριστική βιομηχανία.  
 
2.2.  Άδειες Λειτουργίας Κολυμβητικών Δεξαμενών. Αρ. Φακ.: 5.9.16 
 
Η κα. Μ. Μουλαζίμη προσήλθε στη συνεδρίαση.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως, για την έκδοση άδειας λειτουργίας 
κολυμβητικών δεξαμενών, να μην απαιτείται πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με τον 
Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο, να γίνονται δεκτά πιστοποιητικά καταλληλότητας από 
ιδιώτες Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς μέλη του ΕΤΕΚ και να γίνεται 
δεκτή βεβαίωση από το Διευθυντή της Επιχείρησης ότι το άτομο που ορίζει ως 
ναυαγοσώστη κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα.  
 
Τόσο ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας όσο και η Υγειονομική Επιθεωρήτρια επεσήμαναν 
στο Δημοτικό Συμβούλιο τις πρόνοιες των περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών 
Νόμων του 1992 και 1996 καθώς και των σχετικών Κανονισμών που εκδόθηκαν με την 
ΚΔΠ368/96 και ειδικότερα τις αναφορές στην έκδοση άδειών λειτουργίας και τόνισαν 
ότι με την πιο πάνω απόφαση δεν τηρούνται όλες οι αναφερόμενες πρόνοιες.  
 
Αποφάσισε επίσης με την υποβολή αίτησης για έκδοση Υγειονομικής Βεβαίωσης να 
προπληρώνεται το ποσό των €50.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα όσα πιο πάνω ανέφεραν οι                            
Αν. Δημοτικός Γραμματέας και Υγειονομική Επιθεωρήτρια, αποφάσισε όπως 
εφαρμοσθεί ως έχει καταγραφεί η απόφαση απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη 
οποιοδήποτε υπάλληλο του Δήμου, επειδή αν απαιτούνται όλα και όπως αναφέρονται 
στο Νόμο και Κανονισμούς τότε δεν θα μπορούσε να εκδοθούν άδειες για τις πλείστες 
κολυμβητικές δεξαμενές με αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες στην τουριστική 
βιομηχανία.  
 
Η Υγειονομική Επιθεωρήτρια αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως.  
 
3. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  
 
4. Διάφορα  
 
4.1. Συνεισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 13.0.1 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση του ποσού των €500 στην 
εκκλησία Αγίου Γεωργίου ως συνεισφορά στην εκδήλωση με την ευκαιρία της εορτής 
του Αγίου Γεωργίου. 
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4.2. Αποζημιώσεις. Αρ. Φακ.: 1.5.3, 4.4.1 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως καταβάλει το ποσό των €1.300 ως αποζημίωση 
για την κατεδάφιση υποστατικού που υπήρχε στο ακίνητό  με αρ. τεμαχίου 227                    
Αρ. Σχ.1-2895-3790, Τμήμα 22. Η κατεδάφιση του υποστατικού έγινε στα πλαίσια 
απαλλοτρίωσης γειτνιαζόντων κτημάτων από το Δήμο για την  κατασκευή δημόσιων 
χώρων στάθμευσης και η κατεδάφιση του ήταν αναγκαία για τη σύνδεση των χώρων 
στάθμευσης με την οδό Αγίου Κορνηλίου.  
 
4.3. Διάταγμα επίταξης τεμ. 390 Σχ. 1-2895-3790 Τμήμα 22. Αρ. Φακ.: 4.1.114 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τη συνημμένη γνωμάτευση και αποφάσισε όπως ο 
Δήμος, στα πλαίσια της εκτέλεσης των εργασιών για τις οποίες έγινε η απαλλοτρίωση 
και επίταξη του κτήματος, να προχωρήσει στην κατεδάφιση των υφιστάμενων παλαιών 
οικοδομών.  
  
5. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1  
 
5.1. Πρακτικά συνεδρίασης 10/17 ημερομηνίας 23/3/2017. 
 
Ο κ. Α. Μουλαζίμης αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 
υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 
10/17 ημερομηνίας 23/3/2017 χωρίς παρατηρήσεις.   
 
Απορρέον  

 
Θέμα 14.11. Αποζημίωση Υπερωριών. Αρ. Φακ.: 2.5.0, 2.8.0 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επιπρόσθετα ότι οι εργάτες, να αποζημιώνονται σε 
χρήμα και κατά τις εργάσιμες ημέρες όταν εργάζονται υπερωριακά.  
 
Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας επεσήμανε τη σχετική πρόνοια των όρων έγκρισης του 
προϋπολογισμού ότι μεταξύ των ωρών 07:00΄ και 17:00΄ η αποζημίωση κατά τις 
εργάσιμες ημέρες γίνεται αποκλειστικά με την παροχή ελεύθερου χρόνου. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω επισήμανση του                               
Αν. Δημοτικού Γραμματέα αποφάσισε όπως ισχύσει η απόφασή του όπως έχει 
καταγραφεί επειδή όπως έκρινε η σχετική πρόνοια στους όρους έγκρισης του 
προϋπολογισμού δεν αφορά το εργατικό προσωπικό αλλά μόνο το υπαλληλικό και 
ειδικότερα για το εργατικό προσωπικό που απασχολείται στην τέλεση γάμων η 
αποζημίωση του καταβάλλεται ουσιαστικά από τις εταιρείες αφού πληρώνουν 
επιπρόσθετα ποσό από τα καθορισμένα στο Νόμο τέλη.  
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5.2.  Πρακτικά συνεδρίασης 11/17 ημερομηνίας 30/3/2017. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 
11/17 ημερομηνίας 30/3/17 χωρίς παρατηρήσεις.  
 
6. Εισηγήσεις Επιτροπής Έργων. 27/3/2017. Αρ. Φακ.: 1.3.2/37 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 
Επιτροπής Έργων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως περιγράφονται στα πρακτικά 
της συνεδρίασής της ημερομηνίας 27/3/2017 που επισυνάπτονται.   
 
Ο κ. Μ. Τσιολάκης αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 
υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  
 
7. Διάφορα. 
 
7.1. Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων. Αρ. Φακ.: 11.0.0, 1.2.0 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως κάθε Δημοτικός Σύμβουλος που τελεί γάμο να 
αποζημιώνεται με το ποσό των €30 για κάθε γάμο και για τη μετακίνησή του γι’ αυτό το 
σκοπό θα μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσιακό όχημα.  
 
7.2. Διορισμός οδηγού. Αρ. Φακ.: 29.2.39, 2.5.0, 2.2.0/2, 2.2.0/11 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις ανάγκες του Δήμου για οδηγούς 
αποφάσισε όπως ο εργάτης, ο οποίος κατέχει τις απαραίτητες άδειες, διορισθεί ως οδηγός 
και επιπρόσθετα να επιβλέπει και παρακολουθεί τη συντήρηση, επιδιόρθωση και καλή 
λειτουργία των οχημάτων του Δήμου.  
 
Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας επεσήμανε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι με βάση τις 
πρόνοιες έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο αφού 
εκτός του ότι δεν είχε προηγηθεί νέα θέση οδηγού απαγορεύονται οι προσλήψεις ή 
αναβαθμίσεις.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις πιο πάνω επισημάνσεις του                             
Αν. Δημοτικού αποφάσισε όπως ισχύσει και εφαρμοστεί η πιο πάνω απόφασή του λόγω 
των αναγκών του Δήμου, αναλαμβάνοντας κάθε ευθύνη και ταυτόχρονα απαλλάσσοντας 
από οποιαδήποτε ευθύνη  οποιοδήποτε υπάλληλο. 
 
7.3. Εισηγήσεις Επιτροπής Πολιτισμού. 27/3/2017. Αρ. Φακ.: 1.3.2/36 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 
Επιτροπής Πολιτισμού όπως περιγράφονται στα συνημμένα πρακτικά της συνεδρίασής 
της ημερομηνίας 27/3/2017.  
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7.4. Εισηγήσεις Επιτροπής Τουρισμού. 31/3/2017. Αρ. Φακ.: 1.3.2/38 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 
Επιτροπής Τουρισμού όπως περιγράφονται στα συνημμένα πρακτικά της συνεδρίασής 
της ημερομηνίας 31/3/2017.  
 
Ο κ. Γ. Καράς αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 
που είχε, όπως είπε.  
 
7.5. Ασφαλιστικά συμβόλαια. Αρ. Φακ.: 2.9.1/1, 2.9.1/3, 2.9.3 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση των ασφαλιστικών συμβολαίων μέχρι 
το τέλος Μαΐου για να δοθεί η δυνατότητα διεκπεραίωσης της διαδικασίας προσφορών.  
 
 
 
 
 
 
 
Θεόδωρος Πυρίλλης  
Δήμαρχος  


