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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

10/18 

 

Ημερομηνία: 19 Απριλίου 2018 

 

Ώρα έναρξης: 19:20΄ 

 

Ώρα Λήξης: 21:30΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 1) 

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι μέρος του θέματος 1) 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 3.5) 

 

Απόντες:  

 

κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

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. Λ. Λοΐζου, Τ. Τσόκκου και Γ. Ποταμού που απουσιάζουν.  

 

1. Αποβάθρα στην παραλία Βρύση. Αρ. Φακ.: 7.0.8 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την επιστολή του Τμήματος Δημοσίων Έργων 

αρ. φακ.: 06.19.001.02 ημερομηνίας 22/3/2018 με την οποία ζητά τις θέσεις του Δήμου 

σε σχέση με την πιο πάνω αποβάθρα και αποφάσισε να απαντηθεί ότι θα πρέπει πρώτα 

απ’ όλα το αναφερόμενο τμήμα να φροντίσει να συντηρηθεί η αποβάθρα, να λυθούν όλα 

τα προβλήματα από τη χρήση της για ελλιμενισμό, να εκδοθεί πιστοποιητικό 

καταλληλότητας, να παραχωρηθεί αποδεσμευμένη και απαλλαγμένη από τους 
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υφιστάμενους χρήστες και αφού δοθεί η δυνατότητα στο Δήμο να εκδώσει δικούς του 

κανονισμούς λειτουργίας τότε θα μπορούσε να δεχθεί ο Δήμος να αναλάβει τη διαχείρισή 

της. 

 

Αποβάθρα Νισσιών. Αρ. Φακ.: 7.0.8 
 

Με αφορμή τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την 

επιβεβαίωση της απόφασής του που λήφθηκε στο θέμα 1 της συνεδρίασης 13/17 

ημερομηνίας 27/4/2017. 

 

Η κα. Μ. Μουλαζίμη αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.    

 

Λύματα ακτοπλοϊκών σκαφών. Αρ. Φακ.: 4.9.14, 5.9.41 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να σταλεί επιστολή στο Τμήμα Αλιείας με 

την οποία να καταγγέλλεται ότι ακτοπλοϊκά σκάφη αδειάζουν τα λύματά τους στη 

θάλασσα αντί να τα παραδίδουν στον ανάδοχο της σχετικής προσφοράς.  

 

Ο κ. Α. Λοΐζου αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε, όπως είπε.    

 

 

2. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκρισή των πιο κάτω πληρωμών:  

 

 

3. Διάφορα  

 

3.1. Κατασκευή πεζόδρομου. Αρ. Φακ.: 4.2.49 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατασκευή πεζόδρομου πλάτους 4 μέτρων από 

το χώρο επαναστροφής παρά το εστιατόριο Le Cygne μέχρι την παραλία.  

 

3.2. Δημοτικό Κολυμβητήριο Παραλιμνίου – Σημείωμα Έργου. Αρ. Φακ.: 4.0.5/5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του Σημειώματος Έργου για το 

Δημοτικό Κολυμβητήριο όπως έχει καταχωρηθεί στο φακ. 4.0.5/5 ως Κ154 μέχρι Κ183. 

 

3.3. Ενοικίαση σαρώθρου. Αρ. Φακ.: 8.2.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ενοικίαση σαρώθρου για ένα μήνα λόγω της 

έναρξης της τουριστικής περιόδου και το σάρωθρο του Δήμου βρίσκεται υπό επισκευή.  
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3.4. Δημοτικό Αμφιθέατρο. Αρ. Φακ.: 4.0.6 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την πολύ κακή κατάσταση των καρεκλών 

του Δημοτικού Αμφιθεάτρου αποφάσισε την προκήρυξη προσφοράς για αντικατάστασή 

τους.  

 

3.5. Αποχωρητήρια στις παραλίες. Αρ. Φακ.: 8.7.0/19, 7.0.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τοποθέτηση προκατασκευασμένου 

αποχωρητηρίου στην κρατική γη μεταξύ των ξενοδοχείων Sunrise και Vryssiana.  

 

Αποφάσισε επίσης την κατασκευή αντλιοστασίου στην εκμισθωμένη κρατική γη παρά το 

ξενοδοχείο Constantinos the Great.  

 

Ο κ. Κ. Ιωακείμ αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε, όπως είπε.    

 

3.6.  Προμήθεια οχημάτων. Αρ. Φακ.: 8.2.0 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πολύ κακή κατάσταση των οχημάτων 

του Δήμου, αποφάσισε την προκήρυξη προσφοράς για προμήθεια πέντε μεταχειρισμένων 

μονοκάμπινων οχημάτων. 

 

3.7. Επιδιόρθωση – Συντήρηση σαρώθρου. Αρ. Φακ.: 8.2.3 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της προσφοράς ύψους €20.143,79 που 

αφορά επιδιόρθωση του σαρώθρου, αντικατάσταση εξαρτημάτων, βάψιμο κλπ.  

 

3.8.  Δημοτικές διατρήσεις. Αρ. Φακ.: 4.7.13 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 11 της συνεδρίασης 

27/16 ημερομηνίας 15/9/2016 και αφού ενημερώθηκε για την επιστολή του Τμήματος 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ημερομηνίας 1/3/2017 αποφάσισε όπως ενημερωθούν 

οι σημερινοί χρήστες των διατρήσεων να προβούν σ’ όλες τις απαραίτητες διαδικασίες 

για αδειοδότηση και εγγραφή στο όνομα τους καθώς και σ’ όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες ηλεκτροδότησής τους, αφού καταβάλουν στο Δήμο οποιοδήποτε ποσό είχε 

πληρωθεί τότε για το σκοπό αυτό.  

 

3.9. Χωματουργικές Εργασίες. Αρ. Φακ.: 8.10.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χρήση σπαστήρα για επεξεργασία του υλικού που 

έχει στοιβαχθεί λόγω των εργασιών στην περιοχή Περνέρων και Παναγιάς. 

 

Αποφάσισε επίσης να επιδιορθωθεί ο δρόμος προς τη Σπηλιά του Κύκλωπα.  
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3.10. Πεδίο Βολής «Φανού». Αρ. Φακ.: 4.2.41 

 

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

31/17 ημερομηνίας 23/11/2017 αποφάσισε όπως προχωρήσουν τα έργα σύμφωνα με τα 

σχέδια που έχουν σταλεί και εγκριθεί από το ΓΕΕΦ (Κ12-24, Κ40-Κ41)   

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


