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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

29/17 

 

Ημερομηνία: 31 Οκτωβρίου 2017 

 

Ώρα έναρξης: 20:00΄ 

 

Ώρα Λήξης: 21:30΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Απόντες:  

 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος 

 

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. Μ. Τσιολάκη, Σ. Κωνσταντίνου, Τ. Φλουρέντζου, Μ. Μουλαζίμη, Λ. Λοΐζου και                  

Γ. Ποταμού που απουσιάζουν.  

 

1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβούλιου. Αρ. Φακ.:1.3.1/1 

 

1.1. Πρακτικά Συνεδρίασης 25/17 ημερομηνίας 5/10/2017 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

25/17 ημερομηνίας 5/10/2017 χωρίς παρατηρήσεις.  
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1.2. Πρακτικά συνεδρίασης 26/17 ημερομηνίας 12/10/2017.  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

26/17 ημερομηνίας 12/10/2017 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

2. Εισηγήσεις Διαχειριστικής Επιτροπής. Αρ. Φακ.: 1.3.2/16 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Διαχειριστικής Επιτροπής όπως περιγράφονται στα συνημμένα πρακτικά των 

συνεδριάσεών της στις 27/10/17 και 31/10/17 και κατ’ επέκταση ενέκρινε και τον 

προϋπολογισμό του Δήμου για το 2018 που επίσης επισυνάπτεται.  

 

3. Έκθεση εκτίμησης της αγοραίας αξίας αποθήκης (Συνεργατικής).  

(Απαλλοτρίωση μέρους του ιδιωτικού τεμαχίου με αρ. 15 του Σχ. 2-290-378 

τμήμα 13 για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου για αποθηκευτικούς 

χώρους). Αρ. Φακ.: 4.1.117 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού μελέτησε την έκθεση εκτίμησης του κ. Βασίλη Αρτεμίου 

ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2017, αποφάσισε όπως υιοθετήσει το ποσό των €... ως 

αποζημίωση για την απαλλοτρίωση μέρους του πιο πάνω κτήματος εμβαδού                    

4849τ.μ. της αποθήκης 1527τ.μ. και υποστατικού 190τ.μ. και προσφέρει στους 

ιδιοκτήτες του κτήματος το ποσό των €... για τα 3623/20827 εγγεγραμμένα μερίδια της 

και το ποσό των  €... στην εταιρεία για τα 17204/20827 εγγεγραμμένα μερίδια της. 

 

4. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  

 

5. Διάφορα  

 

5.1. Απαλλοτρίωση ιδιωτικού τεμαχίου με αρ. 381 του Σχεδίου 2-291-377 τμήμα 13 

για τη δημιουργία πράσινου σημείου. Αρ. Φακ.: 4.1.131 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως απαλλοτριώσει το κτήμα με αρ. τεμαχίου 381 

του Κτηματικού Σχεδίου 2-291-377 τμήμα 13 το οποίο συνορεύει με το τεμάχιο 382 του 

οποίου έχει αποφασισθεί η απαλλοτρίωση στη συνεδρία με αρ. 13/17 ημερομηνίας                 

27 Απριλίου 2017, για λόγους δημοσίου συμφέροντος δηλαδή για την επέκταση του 

πράσινου σημείου της περιοχής έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες 

λειτουργίας του.   

 

5.2. Απαλλοτρίωση μέρους ιδιωτικών τεμαχίων για τη κατασκευή της Γ΄ Φάσης 

του Παραλιακού Πεζόδρομου. Αρ. Φακ.: 4.1.132, 4.2.48 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως απαλλοτριώσει και επιτάξει μέρος των 

ιδιωτικών τεμαχίων που αναγράφονται στον πίνακα που επισυνάπτεται και σύμφωνα με 
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το σχέδιο που ετοίμασε το Αρχιτεκτονικό Γραφείο και την πολεοδομική άδεια με αρ. 

ΑΜΧ0367/2016 ημερ. 28.8.17. 

 

5.3. Απαλλοτρίωση ιδιωτικού τεμαχίου με αρ. 380 του Σχεδίου 2-290-378                  

Τμήμα 10 για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος δηλαδή για επέκταση του 

κοιμητηρίου Παραλίμνιου. Αρ. Φακ.: 4.1.133 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως απαλλοτριώσει το πιο πάνω ιδιωτικό τεμάχιο  

για λόγους δημοσίου συμφέροντος δηλαδή για την επέκταση του κοιμητηρίου. 

 

5.4. Παραλιακός Πεζόδρομος. Αρ. Φακ.: Β132/96, 4.2.48 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως διαμορφωθεί στη σωστή του υψομετρική θέση  

ο πεζόδρομος παρά το ξενοδοχείο Pernera σύμφωνα με το σχέδιο που εγκρίθηκε στη 

συνεδρίαση 10/17 ημερομηνίας 23/3/2017 θέμα 14.6. 

 

5.5.  Παραίτηση εργάτη. Αρ. Φακ.: 29.2.43 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι εργάτης υπέβαλε παραίτηση από τα 

καθήκοντά του για λόγους υγείας και αποφάσισε την αποδοχή της και ως εκ τούτου να 

υπολογισθούν και να του καταβληθούν όποια ποσά του οφείλονται.  

 

5.6. Φιλανθρωπικές εισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παροχή βοήθειας για κάλυψη μέρους των 

ιατρικών εξόδων θεραπείας.  

 

5.7.  Τέλη Επαγγελματικής άδειας και τέλη σκυβάλων. Αρ. Φακ.: 3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του καταλόγου των τελών 

επαγγελματικής άδειας και σκυβάλων για το 2017. 

 

Ο αναφερόμενος κατάλογος έχει υπογραφεί από τα παρόντα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου και έχει φυλαχθεί στο αρχείο του τμήματος φορολογιών.  

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 

 


