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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

24/19 

 

 

Ημερομηνία: 19 Σεπτεμβρίου 2019 

 

Ώρα έναρξης: 18:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 20:35΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος (εκτός του θέματος 3.1) 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (από το θέμα 6)  

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 8.4) 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 3) 

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 6)  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Απόντες:  

 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (στο εξωτερικό) 

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (λόγω έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων) 

 

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. Κ. Ιωακείμ που απουσιάζει στο εξωτερικό και του κ. Α. Λοΐζου που απουσιάζει λόγω 

έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων καθώς και του Α. Μουλαζίμη  που απουσίαζε 

κατά την έναρξη της συνεδρίασης λόγω έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων.  
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1. Έγκριση Πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

1.1. Πρακτικά συνεδρίασης 20/19 ημερομηνίας 08/08/2019 
 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι η κα. Τ. Τσόκκου και ο κ. Α. Λοΐζου είχαν αποχωρήσει από 

την αίθουσα συνεδριάσεως αμέσως μετά το θέμα 1.10 και επανήλθαν στο θέμα 1.14 για 

τους λόγους που είχαν αναφέρει και όχι μόνο για το θέμα 1.11 η πρώτη και το θέμα 1.13 

ο δεύτερος όπως εκ παραδρομής γράφτηκε.   

 

Το Δημοτικό  Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

20/19 ημερομηνίας 8/8/2019 με την πιο πάνω παρατήρηση.  

 

1.2. Πρακτικά συνεδρίασης 21/19 ημερομηνίας 29/08/2019 
 

Το Δημοτικό  Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

21/19 ημερομηνίας 29/08/2019 χωρίς παρατηρήσεις 

.  

1.3. Πρακτικά συνεδρίασης 23/19 ημερομηνίας 05/09/2019 
 

Το Δημοτικό  Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

23/19 ημερομηνίας 05/09/2019 χωρίς παρατηρήσεις 

 

2. Εισηγήσεις Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού. 11/9/19. Αρ. Φακ.: 1.3.2/35 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής 

της ημερομηνίας 11/9/19 που επισυνάπτονται. 

 

3. Απαλλοτριώσεις  

 

3.1. Απαλλοτρίωση μέρους ιδιωτικού τεμαχίου με αρ. 465 του Σχ. 1-2895-3790                   

τμήμα 23 για σκοπούς διαπλάτυνσης και εγγραφής του ως δημόσιου δρόμου.                               

Αρ. Φακ.: 4.1.122 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε την έκθεση εκτίμησης ημερομηνίας 13/8/19 και 

αποφάσισε όπως προσφέρει στους ιδιοκτήτες του αναφερόμενου κτήματος το ποσό των 

€115.000 ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση μέρους του κτήματός τους εκτάσεως 

422τ.μ 

 

3.2. Απαλλοτρίωση μέρους ιδιωτικού τεμαχίου με αρ. 220 του Σχ. 1-2895-3790                                 

τμήμα 22 για κατασκευή και εγγραφή δημόσιου δρόμου. Αρ. Φακ.: 4.1.112 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε την έκθεση εκτίμησης ημερομηνίας 13/8/19 και 

αποφάσισε όπως προσφέρει στους ιδιοκτήτες του αναφερόμενου  κτήματος το ποσό των  

€17.000 ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση μέρους του κτήματός τους εκτάσεως 

68τ.μ.  
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3.3. Απαλλοτρίωση ιδιωτικού τεμαχίου με αρ. 13 του Σχεδ. 1-2895-3785 τμήμα 23 

για δημιουργία χώρου στάθμευσης για ανέγερση δημοτικών κτηρίων και 

διάνοιξη εγγραφή δημόσιου δρόμου. Αρ. Φακ.: 4.1.140 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε την έκθεση εκτίμησης ημερομηνίας 13/8/19 και 

αποφάσισε όπως προσφέρει στους ιδιοκτήτες του αναφερόμενου κτήματος το ποσό των 

€225.000 (αξία γης και κατοικίας).  

 

3.4. Απαλλοτρίωση ιδιωτικού τεμαχίου με αρ. 381 του Σχεδίου 2-291-377 τμήμα 13 

για τη δημιουργία πράσινου σημείου. Αρ. Φακ.: 4.1.131 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε την έκθεση εκτίμησης ημερομηνίας 13/8/19 και 

αποφάσισε όπως προσφέρει στις ιδιοκτήτριες του αναφερόμενου τεμαχίου το ποσό των 

€80.000 ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του κτήματός τους (αξία γης, 

περίφραξης, γεωργικής αποθήκης και άλλων υποδομών) το ποσό των €40.000 σε κάθε 

ιδιοκτήτρια.  

 

4. Σχέδια Υπηρεσίας. Αρ. Φακ.: 2.3.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των συνημμένων σχεδίων υπηρεσίας ως 

ακολούθως:  

 

- Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας:  Χωρίς αλλαγή.  

 

- Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας:  Χωρίς αλλαγή. 

  

 

- Τεχνικός Μηχανικός:   Να προστεθεί στα απαιτούμενα προσόντα,  

παράγραφος 3.1 διαζευκτικά και δίπλωμα  

Πολεοδομίας επειδή συνάδει με τα 

καθήκοντα της θέσης.  

 

- Γραμματειακός Λειτουργός:  Η παράγραφος 3.2. να διατυπωθεί ως εξής:   

«Καλή γνώση των κανονισμών και 

διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου» για 

να μην υπάρχει εξειδικευμένος 

προσδιορισμός σε συγκεκριμένο τομέα 

εργασίας. 

 

5. Πρόσληψη Νηπιαγωγού. Αρ. Φακ.: 4.0.7/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις αιτήσεις που έχουν ληφθεί μετά από 

την προκήρυξη ημερομηνίας 3/9/2019 καθώς και της σειράς κατάταξης του 

καταλόγου διοριστέων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αποφάσισε τη 

σύναψη σύμβασης εργοδότησης με τη Μαρία Σκαπούλλαρου.  
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Ως ημερομηνία έναρξης της εργοδότησής της ορίζεται η 1/9/19 που αντικατέστησε 

την Ιωάννα Κατσαντώνη η οποία αποχώρησε λόγω διορισμού της σε δημόσιο 

νηπιαγωγείο.  

 

6. Τέλη σκυβάλων και επαγγελματικής άδειας. Αρ. Φακ.: 3.0.0 

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του καταλόγου τελών σκυβάλων και 

επαγγελματικής άδειας για το 2019 ο οποίος υπογράφτηκε από τα παρόντα μέλη και 

φυλάσσεται στο αρχείο του Τμήματος Φορολογιών. 

 

Αποφάσισε επίσης και καθόρισε το ποσό των €100 ως το κατώτατο ποσό επιβολής 

τελών επαγγελματικής άδειας και ως εκ τούτου σε όσες εταιρείες επιβάλλεται 

μικρότερο ποσό, να τους επιβληθούν τέλη αυτού του ύψους.  

 

Ο κ. Γ. Ποταμός αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

7. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  

 

8. Διάφορα. 

 

8.1. Εισφορές σε άλλους οργανισμούς. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 1.5.3, 12.0.8 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή του ποσού των €8.000 στον 

Συμβουλευτικό Σταθμό Πρόληψης & Συμβουλευτικής Αμμοχώστου «ΑΧΙΛΛΕΑΣ». 

 

8.2. Φιλανθρωπικές Εισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 4.7.0, 8.7.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση των πιο κάτω βοηθειών: 

 

8.3. Παροχή διευκολύνσεων. Αρ. Φακ.: 7.0.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφορών για παροχή 

διευκολύνσεων στις παραλίες Γλυκύ Νερό και Βάλη Χ"Ξενή σύμφωνα με τα 

εγκριθέντα σχέδια χρήσης με προϋπολογισμό €10.000 και €5.000.  

 

8.4.  Σύστημα έκδοσης εισιτηρίων. Αρ. Φακ.: 8.17.2, 13.0.6 

 

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

διαπραγματευθεί το κόστος συντήρησης του πιο πάνω συστήματος και να επανέλθει 

το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση.  
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Ο κ. Γ. Καράς αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε, όπως είπε.  

 

8.5. Αγορά φωτοτυπικής μηχανής. Αρ. Φακ.: 8.0.1, 4.0.7/4 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση αγοράς φωτοτυπικής μηχανής από 

την εταιρεία Tsiakkastel αξίας €714,00 για τις ανάγκες του «Γιώρκειου» Δημοτικού 

Νηπιαγωγείου όπως επίσης και τη συνημμένη συμφωνία συντήρησής της.  

 

8.6. Ανακήρυξη επίτιμου δημότη. Αρ. Φακ.: 1.0.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της πρότασης του πρώην Δημοτικού 

Συμβούλου κ. Αδάμου Λοΐζου για ανακήρυξη ως επίτιμου δημότη, του κ. Σπύρου 

Μαργέλη ο οποίος διετέλεσε τρείς φορές Δήμαρχος της Λευκάδας και επί της 

δημαρχίας του έγινε αδελφοποίηση των δύο Δήμων. Διετέλεσε επίσης νομάρχης 

Λευκάδας και τώρα υπηρετεί ως βουλευτής.  

 

8.7. Μακέτα κυκλικού κόμβου Παραλιμνίου – Δερύνειας. Αρ. Φακ.: 4.2.1, 1.0.8 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση της πιο πάνω εργασίας στην τιμή 

των €5.500 + ΦΠΑ επειδή η Λ Π, στην οποία κατακυρώθηκε η προσφορά στην τιμή 

των €3.870 + ΦΠΑ (πρακτικά επιτροπής προσφορών βάση του άρθρου 90(ιγ)                      

Ν. 73(Ι)/2016), αδυνατεί πλέον να ολοκληρώσει την εργασία πριν τα μέσα 

Ιανουαρίου.  

 

Νοείται ότι η ανάθεση της εργασίας γίνεται με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσει 

την εργασία σε ένα μήνα.  

 

8.8. Διαγραφή μηχανημάτων. Αρ. Φακ.: 1.6.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διαγραφής από τα μητρώα του 

Δήμου των μηχανημάτων που αναφέρεται στον συνημμένο κατάλογο.  

 

8.9. Παροχή νερού. Αρ. Φακ.: 4.7.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τις πιο κάτω αιτήσεις για παροχή νερού και 

αποφάσισε:  

 

- Να απορρίψει την αίτηση για το τεμ. 470 Σχ. 2-293-377 τμήμα 14 διότι δεν 

πρόκειται για γεωργική αποθήκη αλλά για κατοικία.  

 

- Να εγκρίνει την αίτηση για το τεμ. 729 Σχ. 2-291-378 τμήμα 10 για γεωργική 

αποθήκη.  
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8.10. Άδεια άνευ απολαβών. Αρ. Φακ.: 28.0.40, 2.8.0 
  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αίτησης της     για άδεια άνευ 

απολαβών από 31/10/19 μέχρι 1/11/19. 

 

8.11. Επίδομα Επιφυλακής. Αρ. Φακ.: 2.5.0, 29.2.25, 29.1.73, 29.2.05, 29.0.08 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού εξέτασε σχετικό αίτημα των Επιστατών, αποφάσισε 

όπως καταβάλλεται από 1/10/19 ως επίδομα επιφυλακής το ποσό των  €7,15/ημέρα 

για τους Επιστάτες και το ποσό των €5,70/ημέρα για τους εργάτες και οποιαδήποτε 

άλλη προηγούμενη σχετική απόφαση ακυρώνεται.  

 

8.12.  Συμφωνία σύνδεσης καταθετικού λογαριασμού με πιστωτική διευκόλυνση.   

Αρ. Φακ.: 7.2.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η πιο πάνω συμφωνία που υπογράφηκε 

μεταξύ του Δήμου και της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας στις 7/4/2016, 

μετά τη διάλυση του Συνεργατισμού, έπαψε να ισχύει αφού ο λογαριασμός κατάθεσης  

έχει αναληφθεί από την Ελληνική Τράπεζα ενώ το δάνειο από την ΚΕΔΙΠΕΣ και 

αποφάσισε ότι η αναφερόμενη συμφωνία θεωρείται πλέον άκυρη, να καταβάλλεται το 

ποσό τόκου επί του δανείου όπως προβλέπεται στην αρχική συμφωνία δανείου και 

τέλος, το υπόλοιπο του καταθετικού λογαριασμού όψεως που είχε δεσμευθεί στα 

πλαίσια της συμφωνίας σύνδεσης, να μεταφερθεί στον τρεχούμενο λογαριασμό του 

Δήμου στην Ελληνική Τράπεζα. 

 

8.13. Συντήρηση συστήματος συναγερμού και πυρασφάλειας. Αρ. Φακ.: 8.3.2/7 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της συνημμένης συμφωνίας 

συντήρησης του συστήματος συναγερμού και πυρασφάλειας με την εταιρεία Handy’s 

Security Systems.   

 

8.14. Αποζημίωση λόγω πτώσης οχήματος σε λακούβα. Αρ. Φακ.: 2.9.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος για αποζημίωση ύψους 

€654,74 για τις ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητό του (σύμφωνα με προσφορές που έχει 

πάρει για την επιδιόρθωσή του)  μετά από πτώση σε λακούβα στην οδό Θουκυδίδη.  
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8.15. Οφειλές στην Ένωση Δήμων. Αρ. Φακ.: 1.5.6 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, για εξόφληση των οφειλών του Δήμου προς την 

Ένωση Δήμων, να καταβληθεί το ποσό που θα υπολογισθεί ως ποσοστό της κρατικής 

χορηγίας που λαμβάνει ο Δήμος έναντι της συνολικής χορηγίας προς τους Δήμους, 

πολλαπλασιασμένου επί των συνολικών εσόδων της Ένωσης Δήμων για κάθε έτος που 

υφίσταται οφειλή.  

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


