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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

24/16 

 

Ημερομηνία: 29 Ιουλίου 2016 

 

Ώρα έναρξης: 14:30΄ 

 

Ώρα λήξης: 15:10΄ 

 

Παρόντες: 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης  Δήμαρχος 

κ. Ανδρέας Οικονόμου  Αντιδήμαρχος 

κ. Ανδρέας Κίττος   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου      

κ. Γιώργος Καράς   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τάσος Βλίττης   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου     

 

Απόντες: 

κ. Γιώργος Νικολέττος  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα Τασούλα Τσόκκου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου      για προσωπικούς 

κ. Μαυρουδής Μαυρουδή  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου      λόγους 

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου     

     

Παρακαθήμενοι: 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας  Αν. Δημοτικός Γραμματέας - πρακτικογράφος 

κα Έλλη Τσιήσσιου   Δημοτική Ταμίας (για τα θέματα 1 και 2) 

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα έξι 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, Τ. Τσόκκου, Α. Μουλαζίμη, Μ. Μαυρουδή και Α. Λοΐζου που 

απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους  

 

1. Εισηγήσεις Διαχειριστικής Επιτροπής 29/7/16. Αρ. Φακ.: 1.3.2/16 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Διαχειριστικής Επιτροπής όπως περιγράφονται στα πρακτικά συνεδρίασής της 

ημερομηνίας 29/7/16 που επισυνάπτονται.  

 

Αναφορικά με την εισήγηση για τους δύο με αγορά υπηρεσιών, το Δημοτικό Συμβούλιο 

αποφάσισε όπως ισχύσει από 1/8/16. 

 

Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας είπε ότι όπως ανέφερε και στη συνεδρίαση της 

Διαχειριστικής Επιτροπής η απόφαση που αφορά τόσο στην εισήγηση της Διαχειριστικής 
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Επιτροπής όσο και η επιπρόσθετη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι 

ορθή/νόμιμη, επειδή θα γίνεται δυσμενής διάκριση και ακόμα δεν θα μπορεί να 

εφαρμοσθεί από 1/8/16 αν δεν εγκριθεί πρώτα.  

 

2. Οικονομικές καταστάσεις 2012 και 2013. Αρ. Φακ.: 1.5.0 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει τις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις του Δήμου για τα έτη 2012 και 2013.  

 

3. Εγκρίσεις πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

 

4. Διάφορα 

 

4.1 Επανεξέταση προσφοράς αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση των τεμαχίων 

218 και 217 του Σχεδίου 1-2895-3790 Τμήμα 22. Αρ. Φακ.: 4.1.113 

 

Α. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα δεδομένα και σε συνάρτηση 

προηγούμενης σχετικής απόφασής του, για αποζημίωση συνορεύοντος κτήματος με το 

υπό αναφορά τεμάχιο 218 το οποίο επηρεάζεται από την ίδια απαλλοτρίωση, αποφάσισε 

όπως καταβάλει στους διαχειριστές της περιουσίας του αποβιώσαντος, το συνολικό ποσό 

των €106.270, δηλαδή το ποσό των €205 το τ.μ. ως αποζημίωση για την αξία της γης 

(494 τ.μ. Χ €205 = €101.270) και €5.000 ως αποζημίωση για την αξία της παλαιάς 

κατοικίας του αποβιώσαντος ιδιοκτήτη.  

 

Β. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού μελέτησε την έκθεση εκτίμησης ημερομηνίας 10 

Ιουνίου 2016 που προσκόμισε στο Δήμο ο ιδιοκτήτης και σε συνάρτηση προηγούμενης 

σχετικής απόφασής του για συνορεύον κτήμα που επηρεάζεται από την ίδια 

απαλλοτρίωση και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, αποφάσισε όπως καταβάλει το 

συνολικό ποσό των €87.935 ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του κτήματός του, 

δηλαδή €205 το τ.μ. ως αποζημίωση για την αξία της γης (307 τ.μ. Χ €205 = €62.9355) 

και € 25.000 ως αποζημίωση για την αξία της γης της παλαιάς λαογραφικής κατοικίας 

που βρίσκεται στο ακίνητο.  

 

 

 

4.2 Απαλλοτρίωση μέρους του ιδιωτικού τεμαχίου με αρ. 219 του Σχεδ. 1-2890-

3790, τμήμα 22 και μέρους του τεμαχίου με αρ. 221 του Σχεδ. 1-2895-3790, 

τμήμα 22 για τη δημιουργία δημόσιου χώρου στάθμευσης. Αρ. Φακ.: 4.1.113 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε την έκθεση εκτίμησης του κ. Φώτη Ιωάννου 

ημερομηνίας 29/1/16 και αποφάσισε όπως:  
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Α. Προσφέρει στους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες του τεμαχίου 219. το ποσό των €2.669 

εις ένα έκαστο και στους διαχειριστές της περιουσίας του αποβιώσαντος το ποσό των 

€10.162 ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση μέρους του κτήματός τους.  

 

Β. Προσφέρει στους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες του τεμαχίου 221 το ποσό των €22.500 

εις ένα έκαστο ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση μέρους του κτήματός τους.  

 

4.3 Απαλλοτρίωση των ιδιωτικών τεμαχίων με αρ. 381 και 390 του Σχεδ. 1-2895-

3790, τμήμα 22 για τη δημιουργία πεζόδρομου, πλατείας και δημόσιων 

χώρων υγιεινής. Αρ. Φακ.: 4.1.114. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε την έκθεση εκτίμησης του κ. Φώτη Ιωάννου 

ημερομηνίας 29/1/16 και αποφάσισε όπως: 

 

Α. Προσφέρει στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του τεμαχίου 381 το ποσό των €90.500 ως 

αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του κτήματός του.  

 

Β.  Προσφέρει στην εγγεγραμμένη ιδιοκτήτρια του τεμαχίου 390 το ποσό των 

€88.000 ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του κτήματός της.   

 

4.4 Οδικό δίκτυο περιοχής «Χάσιων». Αρ. Φακ.: 4.14.53 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι με επιστολή του δικηγόρου του, ιδιοκτήτης, 

απέσυρε την συγκατάθεσή του για την όδευση του πιο πάνω δικτύου στο μέρος που 

επηρεάζεται το κτήμα του και αποφάσισε όπως προωθηθεί νέο σχέδιο προς την 

πολεοδομία για έγκριση στο οποίο το οδικό δίκτυο να τερματίζεται στο τελευταίο 

επηρεαζόμενο κτήμα για το οποίο υφίσταται συγκατάθεση και σε περίπτωση που δεν 

γίνει αποδεκτό από την πολεοδομία, ο Δήμος θα προχωρήσει σε απαλλοτρίωση.  

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης 

Δήμαρχος   


