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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

35/17 

 

Ημερομηνία: 21 Δεκεμβρίου 2017 

 

Ώρα έναρξης: 13:15΄ 

 

Ώρα Λήξης: 16:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (από μέρος του θέματος 1.11 και μέχρι το θέμα 4.7) 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 4.4.)  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός από μέρος του θέματος 1.11) 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 1.13) 

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 4.7)  

 

Απόντες:  

 

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Παρακαθήμενοι:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος (μέχρι το θέμα 7.7) 

κ. Χριστάκης Βασιλείου    Δημοτικός Μηχανικός (για τα θέματα 1.1 μέχρι 1.19) 

 

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. Καρά, Τ. Τσόκκου και Α. Λοΐζου που απουσιάζουν καθώς και των                                

κ. Α. Μουλαζίμη, Λ. Λοΐζου και  Μ. Μουλαζίμη που απουσίαζαν κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης.  
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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.   

 

- Β 30/13  

- Β 23/17  

- Β 51/17  

- Β 130/16  

- Β 26/05  

- Β 116/06  

- Β 94/17  

- Β 72/17  

- Β 21/17  

- Β 21/15  

- Β 14/11  

- Β 39/17  

- Β 31/17  

- Β 75/17  

- Β 52/17  

- Β 71/17  

 

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

πιο πάνω υποθέσεις.  

 

1.2 Αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής και πιστοποιητικού έγκρισης σύμφωνα 

με το άρθρο 10Δ. Αρ.Φακ.:ΠΑ14/2012  

 

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

πάνω φακέλου. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση άδειας οικοδομής και 

πιστοποιητικού έγκρισής της, σύμφωνα με το άρθρο 10Δ του Περί Ρυθμίσεως Οδών και 

Οικοδομών Νόμου του 2011. 

 

1.3 Αιτήσεις για ανανέωση Αδειών Οικοδομής  

 

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

κάτω φακέλων. 

 

- Β 33/09  
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- Β 138/10  

- Β 26/09  

- Β 119/10  

- Β 39/08  

- Β 105/05  

- Β 114/14  

- Β 11/05  

 

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

αδειών οικοδομής.  

 

1.4 Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Έγκρισης Οικοδομής    

 

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

κάτω φακέλων. 

 

- Β 52/15  

- Β 83/16  

- Β 32/16  

- Β 25/13  

- Β 34/17  

- Β 58/13  

- Β 126/10  

- Β 24/86  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση των πιο πάνω 

πιστοποιητικών έγκρισης των οικοδομών. 

 

1.5 Αιτήσεις για έκδοση αδειών διαχωρισμού 

 

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

κάτω φακέλων.  

 

- Δ 89/16  

- Δ 64/15  

- Δ 21/16  

- Δ 27/10  

- Δ 50/16  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση αδειών διαχωρισμού για 

τις  πιο πάνω υποθέσεις. 
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1.6 Αιτήσεις για ανανέωση αδειών Διαχωρισμού 

 

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

κάτω φακέλων.  

 

- Δ 10/11  

- Δ 172/08  

- Δ 20/05  

 

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

αδειών διαχωρισμού. 

 

1.7 Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Έγκρισης Αδειών Διαχωρισμού 

 

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

κάτω φακέλων.  

 

- Δ 74/13  

- Δ 51/16  

- Δ 40/15  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση Πιστοποιητικών 

Έγκρισης των πιο πάνω αδειών διαχωρισμού. 

 

1.8 Αιτήσεις για έκδοση τίτλων ακίνητης ιδιοκτησίας με Αναγκαστικό 

Εκσυγχρονισμό 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο συνολικά για το πιο πάνω 

θέμα, για τις επιστολές του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και για το 

περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων. 

 

- Β 29/05  

- Β 156/04  

- Β 58/93  

- Β 269/89  

- Β 152/87  

- Β 219/03  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ενημερωθεί το Επαρχιακό Κτηματολόγιο 

σύμφωνα με τα σχετικά σημειώματα στους φακέλους. 
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1.9 Τρόπος πληρωμής εμπράγματων βαρών (δικαιώματα, πράσινο κλπ) 

αναγκαστικού εκσυγχρονισμού τίτλων ακίνητης ιδιοκτησίας. Αρ.Φακ.:1.7.5 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα εμπράγματα 

βάρη (δικαιώματα, πράσινο κλπ) που χρεώνονται ως επιβάρυνση για πληρωμή στον 

Δήμο και ως μη εξουσιοδοτημένες εργασίες στους τίτλους ακίνητης ιδιοκτησίας. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το ποσόν για τα εμπράγματα βάρη που 

σημειώνεται στον εκσυγχρονισμό των τίτλων ως μη εξουσιοδοτημένη εργασία 

(δικαιώματα, κατασκευή δρόμου, πεζοδρομίων, πεζόδρομου, διαμόρφωση χώρου 

πρασίνου κ.α) θα διαιρείται διά του αριθμού των μονάδων/τίτλων (που αφορούν όλες τις 

αναπτύξεις πλην των τουριστικών συγκροτημάτων). 

 

Με τον τρόπο αυτό θα καθορίζεται το ποσό (μέρος του συνολικού ποσού) που θα 

πληρώνει η κάθε μονάδα ξεχωριστά προς τον Δήμο Παραλιμνίου για να μπορεί να 

απαλλάσσεται της μη εξουσιοδοτημένης εργασίας που θα τη βαρύνει.  

 

1.10 Αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας  (ΑΜΧ/341/2017). Αρ.Φακ.:1.7.6/3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε σχετικά με την πιο πάνω αίτηση, αποφάσισε 

να μην φέρει ένσταση στην έκδοση της αιτούμενης πολεοδομικής άδειας, νοουμένου ότι 

θα ληφθεί η έγκριση του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Ηλεκτρομηχανολογικής 

Υπηρεσίας. 

 

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

 

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

 

- ΑΜΧ/375/17}  

- ΑΜΧ/372/17}  

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

- ΑΜΧ/333/17  

- ΑΜΧ/338/17}  

- ΑΜΧ/339/17}  

- ΑΜΧ/221/17}  

- ΑΜΧ/222/17}  

 

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

ιδιάζουσας σχέσης με τις πιο κάτω αιτήσεις. 

 

- ΑΜΧ/359/17}  
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- ΑΜΧ/362/17}  

 

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

ενημερωθεί σχετικά το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως. 

 

Επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως ο κ. Τ. Βλίττης. 

 

- ΑΜΧ/509/16  

 

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

ενημερωθεί σχετικά το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως. 

 

1.12 Αίτηση για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας  κατά παρέκκλιση των προνοιών 

της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου για ανέγερση κατοικίας στο Παραλίμνι 

στο τεμάχιο 489 του Αρ.Σχ.2-288-375, Τμήμα 11.(ΑΜΧ/371/2016). 

Αρ.Φακ.:1.7.6/6 

 

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

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί η αίτηση προς το Υπουργείο 

Εσωτερικών. 

 

1.13 Αιτήσεις για άδεια λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών. 

Αρ.Φακ.:1.7.11/6, 1.7.11/8 

 

Ο κ. Λ. Λοΐζου προσήλθε στην συνεδρίαση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση άδειας λειτουργίας των 

πιο κάτω πρατηρίων για το 2017, νοουμένου ότι θα πληρωθούν τα σχετικά δικαιώματα. 

 

Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ   Λεωφόρος Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο 268 

 

Moroton Enterprises Ltd   Λεωφόρος 1
ης

 Απριλίου 372 

 

 

1.14 Αίτηση για εγκατάσταση 7 φαναριών στα οικόπεδα της λίμνης (οδός Πέτρου 

Ηλιάδη). Αρ.Φακ.:4.5.0  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε για την πιο πάνω αίτηση (αρ. προσφοράς 

23169547) αποφάσισε όπως πληρωθεί το ποσό των €353,29 προς την Α.Η.Κ. 

 



7 

 

1.15 Αίτηση  για διαγραφή και μετατόπιση του δημόσιου αργακιού που περνά από 

το τεμάχιο 405, του Αρ.Σχ.2-292-380, Τμήμα 7 (ΑΔΧ/62/2016). 

Αρ.Φακ.:10.0.0/543  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε σχετικά με την πιο πάνω αίτηση αποφάσισε 

όπως συστηθεί προς το Κτηματολόγιο. 

 

1.16  Πολυώροφος χώρος στάθμευσης. Αρ. Φακ.: 4.4.1/2, 15.0.6/17 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 1 της συνεδρίασης 

33/17 ημερομηνίας 30/11/2017 και της προσφοράς 6/17 αποφάσισε την έγκριση 

πληρωμής του τιμολογίου του γραφείου A.F. Modinos & S.A. Vrahimis αρ. 4886 ύψους 

€2.000.  

 

1.17  Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψη της λιθόστρωσης με στόχο την 

πεζοδρόμηση βασικών οδών του Δήμου. Αρ. Φακ.: 7.9.10/3, 4.2.10, 4.10.0/8, 

4.10.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με βάση την προσφορά 2/17 αποφάσισε την έγκριση πληρωμής 

του τιμ. 4885 του γραφείου A.F. Modinos & S.A. Vrahimis ύψους €8.000.  

 

1.18  Λεωφ. Περνέρας. Αρ. Φακ.: 4.2.5  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 4.1 

της συνεδρίασης 27/17 ημερομηνίας 16/10/2017 το γραφείο A.F. Modinos & S.A. 

Vrahimis υπέβαλε οικονομικές απαιτήσεις ύψους €28.000 περιλαμβανομένου του 

Ηλεκτρολόγου και του Επιμετρητή.  

 

Ενημερώθηκε επίσης ότι ο Δημοτικός Μηχανικός μαζί με τον Λειτουργό Τεχνικής 

Υπηρεσίας  αφού μελέτησαν το θέμα υπολόγισαν ότι αν η αμοιβή καθορισθεί σύμφωνα 

με το ποσοστό της κατακυρωθείσας προσφοράς του αναφερόμενου γραφείου για τα έργα 

στο κέντρο του Δήμου (2/17 και 6/17) ύψους 1,75% επί του προϋπολογισμού που 

υπολογίζεται στα €960.000, θα προκύψει: 

 

  1.75% Χ €960.000 = €16.800 (Αρχιτ./Πολ.Μηχ./Η/Μ, Μ/Μ) 

     +€2.000 Επιμετρητής  

Σύνολο   €18.800     Μελέτη και Επίβλεψη  

 

Επειδή δεν έχει αποφασισθεί ο χρόνος και η διαδικασία για να γίνουν οι εργασίες και αν 

θα γίνει επίβλεψη από τα Δημόσια Έργα ή την Υπηρεσία του Δήμου και επειδή 

εκκρεμούν κάποια θέματα στις μελέτες (πχ ηλεκτρολογικά – αιτήσεις με ΑΗΚ, δελτία 

ποσοτήτων, τελικά σχέδια – όροι) εισηγήθηκαν τις πιο κάτω πληρωμές:  
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-  (Επιμετρητής) €1.500 ως έναντι του ποσού των €2.000 της συνολικής αμοιβής 

της. 

 

- Coneng Consulting Engineers Ltd (Ηλεκτρολόγος) €1.500 ως έναντι του ποσού 

των €2.000 της συνολικής αμοιβής της. 

 

- A.F. Modinos & S.A. Vrahimis €8.250 για την εκτελεσθείσα εργασία. Με την 

ολοκλήρωση των εργασιών και την προκήρυξη προσφοράς θα δικαιολογείται 

επιπρόσθετο ποσό ύψους €2.750 περιλαμβανομένης της επίβλεψης αν θα 

αναληφθεί από το γραφείο εκ μέρους του Δήμου.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο πάνω πληρωμών όπως έχουν 

εισηγηθεί οι Δημοτικός Μηχανικός και Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας.  

 

1.19  Τοπογραφικές Εργασίες. Αρ. Φακ.: 8.0.7 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις διάφορες εργασίες  που ανετέθησαν στον 

τοπογράφο C. S. LandMark Ε.Π.Ε που περιγράφονται στα τιμολόγια 

515/516/517/518/519/520/521/522 με ημερομηνία  7/9/2017 και αποφάσισε την έγκριση 

των αντίστοιχων ποσών €1020/€300/€120/€200/€200/€200/€650 και €400. 

 

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για 14 εργασίες που ο τοπογράφος έκαμε 

για τον Δήμο Παραλιμνίου χωρίς να προβεί σε χρέωση τους.  

 

Διακοπή της συνεδριάσεως  

 

Σ’ αυτό το σημείο το Δημοτικό Συμβούλιο διέκοψε τη συνεδρίασή του για να 

συνεδριάσει έκτακτα το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου. 

 

Μετά από δεκάλεπτη διακοπή (14:50΄- 15:00΄) το Δημοτικό Συμβουλίου επανάρχισε τις 

εργασίες του με παρόντα όλα τα μέλη που ήσαν παρόντα πριν τη διακοπή.  

 

2. Ορισμός μελών της Τοπικής Επιτροπής Παραλιών. Αρ. Φακ.: 7.0.17 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι το Δήμο στην Τοπική Επιτροπή Παραλιών, 

εκπροσωπούν, πέραν του κ. Δημάρχου, οι κ. Κ. Ιωακείμ, Μ. Τσιολάκης και                     

Τ. Φλουρέντζου.  
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3. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με διαφωνία του κ. Γ. Ποταμού αποφάσισε  την έγκριση των πιο 

κάτω πληρωμών:  

 

 

4. Διάφορα  

 

4.1. Αίτηση (ΑΜΧ13/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση 

των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για εργοστάσιο 

παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (Βιομηχανική Ανάπτυξη Κατηγορίας Α), 

στο Παραλίμνι. Αρ. Φακ.: 1.7.6/6 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή του Προέδρου του Συμβουλίου Μελέτης 

Παρεκκλίσεων ημερομηνίας 5/12/2017 που αφορά στην πιο πάνω αίτηση και αποφάσισε 

όπως απαντηθεί ότι ο Δήμος συστήνει να δοθεί άδεια για μετακίνηση, στη νέα 

βιομηχανική ζώνη που προτείνεται στο υπό διαμόρφωση τοπικό σχέδιο.  

 

4.2. Υποθέσεις Προνοίας. Αρ. Φακ.: 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση των πιο κάτω βοηθειών: 

 

 

4.3. Εξαργύρωση αντιτίμου εγγυοδοτικών μηχανών. Αρ. Φακ.: 1.5.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως παραχωρηθεί το ποσό των €3.000 στην 

ιδιαιτέρα του κ. Δημάρχου, για να πληρώνει όσους προσκομίσουν αποδείξεις παράδοσης 

ανακυκλώσιμων υλικών στις εγγυοδοτικές μηχανές.  

 

Η απόφαση αυτή θα ισχύει και το ποσό να ανανεώνεται όταν εξαντλείται, μέχρι να 

υποβληθεί και εγκριθεί άλλη εισήγηση όπως αναφέρεται στο θέμα 5 της συνεδρίασης 

34/17 ημερομηνίας 7/12/2017. 

 

4.4. Συνεισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση του ποσού των €4.000 στην ΕΝΠ 

Πετόσφαιρα.  

 

Ο κ. Τ. Φλουρέντζου αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

4.5. Οφειλές Beach Hotel. Αρ. Φακ.: 3.7.1, 3.0.0, 4.7.0, 5.9.35/39 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή του ιδιοκτήτη του πιο πάνω ξενοδοχείου 

ημερομηνίας 12/12/2017 και αποφάσισε την έγκριση της πρότασής του για διακανονισμό 

των οφειλών του με την καταβολή άμεσα του 50% του συνολικού ποσού και την 
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παράδοση δύο επιταγών πληρωτέων τον Μάιο και Ιούνιο του 2018 για εξόφληση του 

υπόλοιπου ποσού, χωρίς όμως να επιβληθεί τόκος 5% όπως είχε αποφασισθεί σε 

παλαιότερη συνεδρίαση.  

 

4.6. Επιβάρυνση επί τελών διανυκτέρευσης. Αρ. Φακ.: 3.9.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ξενοδοχείο επειδή βρισκόταν σε διαδικασία 

εκποίησης δεν κατέβαλε έγκαιρα τα τέλη διανυκτερεύσεων για τον     Οκτώβριο 2017 και 

αποφάσισε να μη του επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση ύψους €29,27. 

 

4.7. Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων. Αρ. Φακ.: 4.0.8/1 
 

Η κα Μ. Μουλαζίμη προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του 

Δημοτικού Μεγάρου  στην ακαδημία ποδοσφαίρου Paralimni Kids Soccer στις 3/1/18, 

δωρεάν, για τη χριστουγεννιάτικη της γιορτή. 

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

4.8. Εισήγηση Επιτροπής Πολιτισμού. 1/11/2017. Αρ. Φακ.: 1.3.2/36 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Πολιτισμού όπως περιγράφονται στα πρακτικά συνεδρίασής της ημερομηνίας 

1/11/2017 που επισυνάπτονται.  

 

Απορρέοντα  

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Τ. Βλίττης ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι λόγω 

των πολλών εργασιών που έπρεπε να γίνουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 

ζητήθηκαν προσφορές και ανατέθηκαν οι εργασίες σύμφωνα με τις συνημμένες εκθέσεις 

αξιολόγησης  της Β. Γ. Λειτουργού.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση όλων των πιο πάνω ενεργειών που 

ανέφερε ο κ. Τ. Βλίττης.  

 

4.9. Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων. Αρ. Φακ.: 4.0.8/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού 

Μεγάρου παραχωρείται μια φορά σε κάθε υποψήφιο πρόεδρο, δωρεάν.  
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4.10. Ενοίκιο παραλιακών καντίνων. Αρ. Φακ.: 1.5.1, 15.0.12/17, 15.0.13/17, 

15.0.14/17, 15.0.15/17 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι ανάδοχοι των προσφορών για την ενοικίαση 

των καντίνων στις παραλίες καταβάλουν για το 2017 τα πιο κάτω ποσά προς εξόφληση:  

 

4.11. Προμήθεια μηχανών έκδοσης αποδείξεων στις παραλίες. Αρ. Φακ.: 7.0.11 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προμήθεια 15 μηχανών έκδοσης αποδείξεων για  

την ενοικίαση κρεβατιών και ομπρελών παραλίας με προϋπολογισμό  €45.000.  

 

4.12. Απασχόληση Ναυαγοσωστών κατά τη χειμερινή περίοδο. Αρ. Φακ.: 7.0.3, 

70.0.09, 70.0.42 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι Ναυαγοσώστες .. .. και .. .. εργασθούν κατά 

τη χειμερινή περίοδο στην επιδιόρθωση και συντήρηση των κρεβατιών παραλίας.  

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


