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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

29/19 

 

 

Ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2019 

 

Ώρα έναρξης: 13:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 14:30΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (από το θέμα 3.11) 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 3.10) 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Απόντες: 

 

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου 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 3.1 μέχρι 3.13) 

 

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. Λ. Λοΐζου, Μ. Μουλαζίμη, Σ. Κωνσταντίνου Τ. Φλουρέντζου και Γ. Καρά που 

απουσιάζουν λόγω έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων καθώς και του                                 

κ. Α. Μουλαζίμη  που απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης επίσης για έκτακτες 

επαγγελματικές υποχρεώσεις.  
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1. Έγκριση των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβούλιο. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1   

 

1.1. Πρακτικά συνεδρίασης 27/19 ημερομηνίας 1/11/2019. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του 27/19 

ημερομηνίας 1/11/2019 χωρίς παρατηρήσεις. 

 

1.2. Πρακτικά συνεδρίασης 28/19 ημερομηνίας 28/11/2019. Αρ. Φακ.: 8.7.0/19 

 

Ο κ. Μ. Τσιολάκης είπε ότι ο λόγος για τη διαφωνία του στην απόφαση του θέματος 5 ήταν ο 

ίδιος που εξέφρασε ο κ. Λ. Λοΐζου και όχι οι λόγοι που εξέφρασαν οι κ. Α. Μουλαζίμης και               

Σ. Κωνσταντίνου.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 28/19 

ημερομηνίας 28/11/2019 με την πιο πάνω παρατήρηση.    

 

2. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

 

3. Υποθέσεις Τεχνικής Υπηρεσίας    

 

3.1 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.   

 

- Β 91/19  

- Β 104/19   

- Β 119/11  

- Β 81/18  

- Β 28/19  

- Β 77/19  

- Β 68/18  

- Β 30/13  

- Β 82/19  

- Β 98/19  

- Β 90/17  

- Β 76/15  

- Β 116/19  

- Β 25/19  

- Β 118/19  

- Β 81/19  

 

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

πιο πάνω υποθέσεις.  
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3.2 Αίτηση για άδεια οικοδομής.  

         Αρ. Φακ.:Β18/2017 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

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

αίθουσα.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην ληφθεί υπόψη η παρατήρηση αρ.6 της 

επιστολής μας ημερομηνίας 3/8/2018 (Κ.124-125) και να εγκρίνει την έκδοση της 

αιτούμενης άδειας οικοδομής.  

 

3.3 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 οικοδομής, αποχώρησε 

από την αίθουσα.   

 

- B 27/13  

- B 77/15  

- B 17/09  

- B 47/09  

- B 11/05  

 

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

αδειών οικοδομής.  

 

3.4 Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Έγκρισης 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.   

 

- Β 203/08  

- Β 2/18  

- Β 24/96  

- Β 187/02  

- Β 119/14  

- Β 25/14  

- Β 71/89  

- Β138/02  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση των πιο πάνω 

πιστοποιητικών έγκρισης των οικοδομών. 
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3.5 Αιτήσεις για έκδοση αδειών διαχωρισμού 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων διαχωρισμού, 

αποχώρησε από την αίθουσα.   

 

- Δ 85/19  

- Δ 37/19  

- Δ 97/19  

- Δ 42/14  

- Δ 120/16  

- Δ 16/15  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση αδειών διαχωρισμού για 

τις  πιο πάνω υποθέσεις. 

 

3.6 Αιτήσεις για ανανέωση αδειών διαχωρισμού 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων διαχωρισμού, 

αποχώρησε από την αίθουσα.   

 

- Δ 261/91  

- Δ 30/77  

 

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

αδειών διαχωρισμού. 

 

3.7 Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Έγκρισης Αδειών Διαχωρισμού 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων διαχωρισμού, 

αποχώρησε από την αίθουσα.   

 

- Δ 42/18  

- Δ 42/15  

- Δ 104/14  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης 

των πιο πάνω αδειών διαχωρισμού. 
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3.8 Αιτήσεις για έκδοση τίτλων ακίνητης ιδιοκτησίας με Αναγκαστικό 

Εκσυγχρονισμό  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός 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 συνεδριάσεως. 

 

- Β 59/04  

- Β 85/93  

- Β 59/00  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ενημερωθεί το Επαρχιακό Κτηματολόγιο 

σύμφωνα με τα σχετικά σημειώματα στους φάκελους. 

 

3.9 Αίτηση για Αναγκαστικό Εκσυγχρονισμό Τίτλων Ιδιοκτησίας και για έκδοση 

Πιστοποιητικού Έγκρισης. Αρ.Φακ.:Β84/2005 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός αφού ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα 

αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης 

των οικοδομών και ενημερωθεί το Επαρχιακό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με το σημείωμα 

17 του φακέλου. 

 

3.10 Αίτηση για ανανέωση άδειας οικοδομής. Αρ.Φακ.:Β132/2003 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε                         

το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο της επιστολής ημερομηνίας 4/10/2019, 

αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνει έκθεση από την Τεχνική Υπηρεσία και 

επαναφερθεί το θέμα σε επόμενη συνεδρία για απόφαση. 

 

Ο κ. Τ. Βλίττης αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε, όπως είπε.  

 

3.11 Τιμολόγιο Μακέτας κυκλικού κόμβου Παραλιμνίου – Δερύνειας  με αρ.1904 

Αργύρης Φελλάς. Αρ.Φακ.:4.2.1 

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την πληρωμή του τιμολογίου                      

αρ.1904 ημερομηνίας 26/11/2019, ύψους €5500 για την κατασκευή της πιο πάνω 

μακέτας. 
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3.12 Συντήρηση Δημοτικού Σταδίου Τάσου Μάρκου. Αρ.Φακ.:8.17.2 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε                         

το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκθεση του συντονιστή της σύμβασης ημερομηνίας 

19/11/2019, αποφάσισε την έγκριση των εισηγήσεων. 

 

Το επιπρόσθετο ποσό για τις εργασίες 1, 2, 3, 4, 5 είναι €13.800,00 και εγκρίνεται γιατί 

οι εργασίες είναι αναγκαίες για την ποιοτική εκτέλεση των κατασκευών και την 

ουσιαστική αναβάθμιση του έργου. Αποτελεί το 7.73% του ποσού του συμβολαίου.  

 

Επίσης εγκρίνεται η πληρωμή του πιστοποιητικού 6 (τιμολόγιο 1098 ημερομηνίας 

4/12/2019) για €8.100,00. 

 

3.13 Μελέτη για σχεδιασμό κυκλικού κόμβου παρά το LIDL στον Πρωταρά. 

Αρ.Φακ.:4.2.16 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ανατεθεί σε ιδιώτη μελετητή η εκπόνηση των 

κατασκευαστικών σχεδίων του πιο πάνω κόμβου στη βάση του ρυθμιστικού σχεδίου του 

Τμήματος Δημοσίων Έργων.  

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 


