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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

17/18 

 

Ημερομηνία: 4 Ιουνίου 2018 

 

Ώρα έναρξης: 18:45΄ 

 

Ώρα Λήξης: 21:30΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2.1) 

 

Απόντες:  

 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος 

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενοι:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

κ. Χριστάκης Βασιλείου    Δημοτικός Μηχανικός (για μέρος των θεμάτων 1.1. μέχρι 1.7) 

 

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. Α. Μουλαζίμη, Α. Λοΐζου, Λ. Λοΐζου, Μ. Τσιολάκη και Γ. Καρά που απουσιάζουν 

καθώς και της κας Μ. Μουλαζίμη που απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

1. Υποθέσεις Τεχνικής Υπηρεσίας  

 

1.1. Έγκριση έκδοσης αδειών οικοδομής  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων οικοδομής, αποχώρησε 

από την αίθουσα.   
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- Β 21/06   

- Β 37/95  

- Β 165/08  

- Β 97/17   

- Β 38/07   

- Β 19/18   

- Β 119/14  

 

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

πιο πάνω υποθέσεις.  

 

1.2. Αιτήσεις για ανανέωση Αδειών Οικοδομής  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων, αποχώρησε από την 

αίθουσα.   

 

- Β 61/08  

- B 68/10  

 

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

αδειών οικοδομής.  

 

1.3. Αίτηση για ανανέωση άδειας Διαχωρισμού 
 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο κάτω φακέλου, αποχώρησε από την 

αίθουσα.   

 

- Δ 261/91  

 

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

άδειας διαχωρισμού. 

 

1.4.  Αίτηση για έκδοση άδειας διαχωρισμού 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο κάτω φακέλου, αποχώρησε από την 

αίθουσα.   

 

- Δ 71/15  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση άδειας διαχωρισμού για 

την  πιο πάνω υπόθεση. 
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1.5. Αιτήσεις για έκδοση τίτλων ακίνητης ιδιοκτησίας με Αναγκαστικό 

Εκσυγχρονισμό και έκδοση Πιστοποιητικών Έγκρισης  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού 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, 

αποχώρησε από την αίθουσα.   

 

- Β 135/91  

- Β 129/04   

- B 167/04  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση των πιο πάνω 

πιστοποιητικών έγκρισης των οικοδομών και όπως ενημερωθεί το Επαρχιακό 

Κτηματολόγιο σύμφωνα με τα σχετικά σημειώματα στους φακέλους. 

 

1.6. Αίτηση για έκδοση τίτλων ακίνητης ιδιοκτησίας με Αναγκαστικό 

Εκσυγχρονισμό  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο συνολικά για το πιο πάνω θέμα, για την επιστολή του Τμήματος 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και για το περιεχόμενο του πιο κάτω φακέλου, 

αποχώρησε από την αίθουσα.   

 

- Β 76/00  

   

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ενημερωθεί το Επαρχιακό Κτηματολόγιο 

σύμφωνα με τα σχετικά σημειώματα στο φάκελο. 

 

1.7.  Ιεραρχική Προσφυγή εναντίον απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής να 

αρνηθεί την χορήγηση Πολεοδομικής άδειας για ανέγερση κατοικίας στο 

τεμάχιο αρ.378 του Αρ.Σχ.2-291-377, Τμήμα 13. Αρ. Φακ.:ΑΜΧ/346/2017. 

Αρ. Φακ.:1.7.6/7 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο της πιο πάνω αίτησης, αποχώρησε από την 

αίθουσα.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί η έκδοση της αιτούμενης 

πολεοδομικής άδειας.  

 

2. Διάφορα 

 

2.1.Άδειες πλανοδιοπώλησης. Αρ. Φακ.: 5.9.14, 3.3.4 

 

Η κα. Μ. Μουλαζίμη προσήλθε στη συνεδρίαση. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τις αιτήσεις πλανοδιοπώλησης που έχουν παραληφθεί 

και αφού καθόρισε ότι θα επιτραπεί μόνο η πώληση παραδοσιακών ειδών που δεν 

προσφέρονται σε καταστήματα ή εστιατόρια και αφού έλαβε υπόψη την επισκεψιμότητα 

του χώρου για τον οποίο θα αδειοδοτηθεί ο καθένας, καθόρισε και τα τέλη της άδειας 

τους, σύμφωνα με τον συνημμένο κατάλογο.   

 

2.2. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 
 

 

  

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 

 


