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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

11/16 

 

 

Ημερομηνία: 21 Απριλίου 2016 

 

Ώρα έναρξης:  18:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 19:45΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου     

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Νικολέττος       Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μαυρουδής Μαυρουδής    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου    

 κ. Ανδρέας Κίττος         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 5)  

 

Απόντες:   

 

κ. Ανδρέας Οικονόμου       Αντιδήμαρχος    (για προσωπικούς  λόγους) 

 

Παρακαθήμενος:  
 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα εννέα μέλη και ότι            

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν                      

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου 

του κ. Α. Οικονόμου  που απουσιάζει από τη συνεδρίαση για προσωπικούς λόγους 

καθώς και του κ. Α. Μουλαζίμη που απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης 

επίσης για προσωπικούς λόγους.  

 

1. Διάφορα  

 

1.1. Βελτίωση Λεωφ. Περνέρας. Αρ. Φακ.: 4.2.5 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι είχε συνάντηση με τον 

Εργολάβο και τον Μηχανικό του έργου και επεξήγησε την κυκλοφοριακή ρύθμιση 

που είχαν επεξεργασθεί η οποία θα ισχύει κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών.  
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2. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

 

 

3. Βελτίωση Λεωφ. Περνέρας. Αρ. Φακ.: 4.2.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή των ποσών των €112.376,66 και 

€3.593,21 στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ως συνεισφορά του Δήμου στην 

προκαταβολή του εργολάβου και για την προσωρινή μετακίνηση του δικτύου της 

ΑΗΚ σύμφωνα με τις επιστολές του αναφερόμενου τμήματος αρ. φακ.: 24/13F32 με 

ημερομηνίες 15/3/2016 και 6/4/2016.  

 

 

 

 

 

 

4. Υπερωρίες εργατών τμήματος σκυβάλων. Αρ. Φακ.: 2.5.0, 2.2.1, 29.0.78, 

29.2.30, 29.2.10 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αποζημιωθούν σε χρήμα οι υπερωρίες των:  

 

επειδή ανταποκρίθηκαν με προθυμία για να εργαστούν εκτός ωρών σε έκτακτες 

περιπτώσεις.  

 

5. Εξαγορά χώρων πρασίνου. Αρ. Φακ.: 1.7.5, 1.7.6, 4.9.8 

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

Ο κ. Δήμαρχος περιέγραψε το πιο πάνω θέμα και επειδή ο κ. Γ. Νικολέττος πρότεινε 

να αναβληθεί η συζήτηση του διότι, όπως είπε, ο Υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε 

πρόσφατα σχετική εντολή και γι’ αυτό να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση στην 

παρουσία και του Δημοτικού Μηχανικού, τέθηκε σε ψηφοφορία κατά πόσο το θέμα 

θα συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση ή σε επόμενη.  

 

Υπέρ της αναβολής ψήφισαν οι κ. Γ. Νικολέττος, Α. Κίττος, Γ. Ποταμός και                       

Α. Λοΐζου. 

 

Υπέρ της συζήτησης στην παρούσα συνεδρίαση ψήφισαν οι κ. Δήμαρχος,                            

Τ. Τσόκκου, Γ. Καράς, Μ. Μαυρουδής, Τ. Βλίττης και Α. Μουλαζίμης. 

 

Μα βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα συζητήθηκε το θέμα και αποφασίστηκε κατά 

πλειοψηφία να γίνεται  έκπτωση 40% σε όσους εξαγοράσουν την υποχρέωση 

κατασκευής χώρων πρασίνου και το μέτρο να ισχύσει μέχρι τις 31/5/2016.  

 

Οι κ. Γ. Νικολέττος, Α. Κίττος, Γ. Ποταμός και Α. Λοΐζου δήλωσαν αποχή για τους 

ίδιους λόγους που ανέφεραν πιο πάνω, όπως είπαν. 
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6. Πυρκαγιές στον πρώην σκυβαλότοπο. Αρ. Φακ.: 5.9.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το αναφερόμενο θέμα συζητηθεί σε 

επόμενη συνεδρίαση.  

 

Επειδή έχει παρατηρηθεί και ανεξέλεγκτη απόρριψη άχρηστων αντικειμένων και 

υλικών, στο χώρο και επειδή πρέπει να δοθεί άμεση λύση, μέχρι τη δημιουργία 

πράσινου σημείου, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση της 24ωρης 

φύλαξης του πρώην σκυβαλότοπου στην εταιρεία A. P. Power Security με τιμή 

€7/ώρα συν ΦΠΑ.  

 

 

7. Διάφορα.  

 

7.1.  Οφειλές ομίλου Crown Resorts από τη λειτουργία του Elamaris Hotel Apts 

και  εστιατορίου Bennigans κατά το 2015. Αρ. Φακ.: 3.0.0, 4.7.0, 3.9.0, 5.9.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή της εταιρείας ΑΧΜ Ηoldings Ltd 

ημερομηνίας 21/4/2016 (μέλος του πιο πάνω ομίλου) και αποφάσισε όπως γίνει 

αποδεκτή η πρόταση για εξόφληση των οφειλών με δύο ισόποσες επιταγές πληρωτέες 

την 31/5/2016 και 30/6/2016 νοουμένου ότι εκδοθούν ... από προσωπικό του 

λογαριασμό. Με την παραλαβή των επιταγών να εκδοθούν και οι άδειες λειτουργίας 

και ποτού.  

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 

 

 

 

 

 

 
 


