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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

34/18 

 

Ημερομηνία: 20 Δεκεμβρίου 2018 

 

Ώρα έναρξης: 18:15΄ 

 

Ώρα Λήξης: 19:30΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (μέχρι το θέμα 4.3) 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2) 

 

Απόντες: 

 

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος (εκτός του θέματος 4.1) 

 

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. Α. Λοΐζου και Σ. Κωνσταντίνου που απουσιάζουν καθώς και του                                        

κ. Γ. Καρά που απουσίαζε κατά την έναρξη. 
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1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1  

 

1.1. Πρακτικά συνεδρίασης 32/18 ημερομηνίας 22/11/18.  
 

Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι ο λόγος αποχώρησής του από την αίθουσα συνεδριάσεως στο 

θέμα 2.15 ήταν λόγω προσωπικής διαφοράς που έχει με τον κύριο μέτοχο της 

αναφερόμενης υπεραγοράς.  

 

Εκ παραδρομής δεν καταγράφηκε ότι με την αποχώρηση του κ. Δήμαρχου, στο                      

θέμα 2.15 της συνεδριάσεως προήδρευσε ο κ. Αντιδήμαρχος.  

  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

32/18 ημερομηνίας 22/11/2018 με τις πιο πάνω παρατηρήσεις/διορθώσεις.  

 

1.2. Πρακτικά συνεδρίασης 33/18 ημερομηνίας 13/12/18. 

 

Διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής με την επανέναρξη της συνεδρίασης δεν 

καταγράφηκαν τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

33/18 ημερομηνίας 13/12/18 με την πιο πάνω παρατήρηση/διόρθωση.  

 

2. Υποθέσεις Προνοίας. Αρ. φακ.: 8.7.0, 5.7.8, 1.5.2, 12.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε:  

 

 

3. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών. Διαφώνησε ο 

κ. Γ. Ποταμός. 

 

4. Διάφορα  

 

4.1. ΑΜΧ00319/2018. Αρ. Φακ.: 1.7.6/3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή του Τμήματος Πολεοδομίας 

ημερομηνίας 20/12/18 και αποφάσισε  όπως ο Δήμος συστήσει την έκδοση της 

αιτούμενης πολεοδομικής άδειας, σύμφωνα με την πρόταση των αιτητών όπως 

αναφέρεται στη σχετική σημείωση επί της αναφερόμενης επιστολής.  

 

4.2. Έξοδα φιλοξενίας. Αρ. Φακ.: 1.5.4 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο Δήμος καλύψει τα έξοδα των 

χριστουγεννιάτικων γιορτών που θα διοργανώσουν το Τμήμα Κτηματολογίου, το Τμήμα 

Πολεοδομίας και η Επαρχιακή Διοίκηση. 
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Ο  κ. Α. Μουλαζίμης αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων  

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

4.3. Συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση για υποβολή πρότασης στα πλαίσια 

του Ταμείου Ασύλου, Μεταναστεύσεως και Ένταξης για το έτος 2019. Αριθμός 

πρόσκλησης ΥΕ/ΥΑ/ΤΑΜΕ/02.2018. Αρ. Φακ.: 7.9.9/7 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε το συνημμένο σημείωμα της Β. Γ. Λειτουργού 

Καλομοίρας Κέλη και αποφάσισε όπως ο Δήμος συμμετάσχει στην πιο πάνω πρόσκληση 

με τα δεδομένα που περιγράφονται στο αναφερόμενο σημείωμα.  

 

4.4. Απαλλοτρίωση ιδιωτικού τεμαχίου με αρ. 228, του Σχεδ. 1-2895-3785, για 

κατασκευή πάρκου και χώρου πρασίνου για εξωραϊσμό της περιοχής.                           

Αρ. Φακ.: 4.1.142.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια της προώθησης νέων έργων για αναβάθμιση και 

ανάπτυξη της αστικής περιοχής αποφάσισε την απαλλοτρίωση του πιο πάνω κτήματος, 

για την κατασκευή πάρκου και χώρου πρασίνου το οποίο να συσχετισθεί με την 

απαλλοτρίωση του συνορεύοντος τεμαχίου με αρ. 223 του σχ. 1-2895-3785, τμήμα 23, 

με σκοπό τον εξωραϊσμό της περιοχής.  

 

4.5. Συμβόλαια χρήσης Αθλητικού Κέντρου, Κολυμβητικής Δεξαμενής, Αίθουσας 

Αθλοπαιδιών. Αρ. Φακ.: 4.0.5, 4.0.5/5, 4.0.16 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και εξουσιοδότησε τον κ. Λ. Λοΐζου να επιλέξει 

Δικηγόρο και να συνεργασθεί μαζί του για να ετοιμάσει τα πιο πάνω συμβόλαια τα οποία 

να υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.  

 

4.6. Συνεργασία με τράπεζες. Αρ. Φακ.: 7.2.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και εξουσιοδότησε τον κ. Λ. Λοΐζου να 

επικοινωνήσει με τις Τράπεζες και να διερευνήσει τρόπους συνεργασίας έτσι ώστε να 

παρέχονται πιο πολλές και ασφαλείς διευκολύνσεις στους εργάτες ενοικίασης ειδών 

παραλίας, για τις καταθέσεις των εισπράξεών τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


