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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

31/19 

 

 

Ημερομηνία: 19 Δεκεμβρίου  2019 

 

Ώρα έναρξης: 18:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 20:45΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (εκτός των θεμάτων 7 μέχρι 13) 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 7.1) 

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 5)  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Απόντες: 

 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα έντεκα μέλη και ότι 

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των  

κ. Τ. Φλουρέντζου και Μ. Τσιολάκη που απουσιάζουν.  

 

1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

1.1. Πρακτικά συνεδρίασης 26/19 ημερομηνίας 24/10/2019 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

26/19 ημερομηνίας 24/10/2019 χωρίς παρατηρήσεις.  
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1.2. Πρακτικά συνεδρίασης 29/19 ημερομηνίας 5/12/2019.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

29/19 ημερομηνίας 5/12/2019 χωρίς παρατηρήσεις.  

  

2. Εισηγήσεις Επιτροπής Οικονομικών 12/12/2019. Αρ. Φακ.: 1.3.2/30 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Οικονομικών όπως περιγράφονται στα πρακτικά συνεδρίασής της στις 

12/12/2019 που επισυνάπτονται.  

 

3. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

 

4. Ανανέωση Σύμβασης μίσθωσης αρ. 6/87 (Cavo Maris). Αρ. Φακ.: 10.0.0, 

B86/15, B131/87, 7.0.6 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή του Τμήματος Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας  ημερομηνίας 8/11/2019 και αποφάσισε όπως ανατεθεί σε τοπογράφο να 

ετοιμάσει σχέδιο αναπροσαρμογής συνόρων έτσι ώστε να μειωθεί το παραχωρούμενο 

τεμάχιο στο βόρειο μέρος του με σκοπό να χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης και να 

αυξηθεί ανάλογα στο ανατολικό μέρος, χωρίς δηλαδή να επηρεασθεί η συνολική έκταση 

και να σταλούν οι απόψεις του Δήμου σύμφωνα με το αναφερόμενο σχέδιο.  

 

5. Επιστολή των Δικηγόρων Δειλινός και Συνεργάτες ΔΕΠΕ για επέμβαση του 

Δήμου σε κτήμα πελατών τους. Αρ. Φακ.: 4.1.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή του Δικηγορικού Γραφείου Δειλινός                   

& Συνεργάτες ΔΕΠΕ ημερομηνίας 20/9/2019 που αναφέρεται σε επέμβαση του Δήμου 

στο τεμ. 872 Σχ. 2-283-378 αρ. εγγραφής 0/29099  και αποφάσισε την απαλλοτρίωση του 

αναφερόμενου κτήματος επειδή είναι απαραίτητο για την επέκταση και λειτουργία του 

αθλητικού κέντρου.  

 

6. Παράπονο αρ. 1910/18 προς την Επίτροπο Διοικήσεως Αρ. Φακ.: 1.8.4/132, 

3.0.0, 1.8.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τις επιστολές της Επιτρόπου Διοικήσεως με 

ημερομηνίες 18/4/19, 27/5/19 και 25/7/2019 σε σχέση με παράπονο και αφού έλαβε 

υπόψη τις συνημμένες νομικές γνωματεύσεις αποφάσισε ότι ορθά απαίτησε από τους πιο  

ιδιοκτήτες τις οφειλές ενοικιαστή τους και να απαντηθούν σχετικά οι επιστολές της 

Επιτρόπου Διοικήσεως.  

 

7. Διάφορα  

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων όπως είπε.  
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7.1. Διορισμός Επιτροπής. Αρ. Φακ.: 4.0.16, 4.0.5/5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε το διορισμό Επιτροπής αποτελούμενης από τους                   

κ. Γ. Καρά, Λ. Λοΐζου, Κ. Ιωακείμ και Τ. Φλουρέντζου για να μελετήσει και ετοιμάσει 

πρόταση για τη συντήρηση της αίθουσας αθλοπαιδιών και του κολυμβητηρίου.  

 

Ο κ. Γ. Καράς αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε, όπως είπε.  

 

8. Πρόταση για αποστολή εγγράφων μισθοδοσίας και αδειών στο προσωπικό.                      

Αρ. φακ.: 2.5.0, 2.8.0, 2.0.0, 2.2.1, 8.0.4 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως τα διάφορα έντυπα που δίδονται στο 

προσωπικό (κατάσταση αδειών, Επρ. 63, φύλλο μισθοδοσίας κλπ) να γίνουν 

διευθετήσεις έτσι ώστε να παρέχονται πλέον ηλεκτρονικά και προς το σκοπό αυτό να 

γίνει σχετική συνεννόηση με την εταιρεία SSΜ  Computer Services Ltd.  

 

9. Προμήθεια εξοπλισμού για το σύστημα καταγραφής της ώρας προσέλευσης 

και αποχώρησης. Αρ. Φακ.: 8.3.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε το συνημμένο σημείωμα και αποφάσισε την έγκριση 

της πρότασής του.  

 

10. Διάφορες οφειλές προς το Δήμο παλαιών ετών. Αρ. Φακ.: 1.5.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το πιο πάνω θέμα επανέλθει με έκθεση για την 

κάθε περίπτωση ξεχωριστά.  

 

11. Αίτηση για παροχή νερού. Αρ. Φακ.: 4.7.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αίτησης για παροχή νερού στο 

υποστατικό στο τεμ. 686 Σχ. 2-288-377 Τμήμα 2  αρ. εγγραφής 0/21796. 

 

12. Αίτηση για αποζημίωση της ζημιάς που υπέστη όχημα λόγω πτώσης σε 

λακκούβα. Αρ. Φακ.: 2.9.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αίτησης για αποζημίωση των 

ζημιών ύψους €230,00 που υπέστη  όχημά μετά από πτώση σε λακκούβα.  

 

13. Αίτηση ξενοδόχων για διαγραφή τελών διανυκτέρευσης λόγω πτώχευσης της 

Thomas Cook. Αρ. Φακ.: 3.9.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως στο παρόν στάδιο, να απορρίψει το πιο πάνω 

αίτημα και να κληθούν οι αιτητές να ξοφλήσουν κανονικά τις οφειλές τους και να 

επανεξεταστεί το θέμα μετά την εκκαθάριση της αναφερόμενης εταιρείας.  
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Αποφάσισε επίσης όπως μη επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση νοουμένου ότι ξοφληθούν 

οι οφειλές μέχρι τις 10/1/2020.  

 

14. Φιλανθρωπικές εισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2 

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης επανήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση των πιο κάτω φιλανθρωπικών 

εισφορών: 

 

15. Διαγραφή επιβάρυνσης τελών κατανάλωσης νερού και τελών χρήσης 

αποχετευτικού και διόρθωση λάθους καταγραφής.  

Αρ. Φακ.: 4.7.0, 4.7.0/4 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή της επιβάρυνσης που επιβλήθηκε στους 

καταναλωτές του συνημμένου καταλόγου για τους λόγους που αναφέρονται στο 

σημείωμα.  

 

Αποφάσισε επίσης τη διόρθωση του λογαριασμού του καταναλωτή 

22350/90/1000072/000/002 ο οποίος εκ παραδρομής χρεώθηκε 675 τόνους αντί 8.  

 

16. Διάφορα  

 

16.1. Άδεια Χρήσης  δημοσίου χώρου. Αρ. Φακ.: 4.4.4/4 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως κληθούν οι ιδιοκτήτες του Cafe να πληρώσουν 

για το 2019 άδεια χρήσης του δημόσιου χώρου που χρησιμοποιούν σύμφωνα με το 

σχέδιο που ετοίμασε ο Τεχνικός του Δήμου και είναι καταχωρημένο ως Κ37 στο φακ. 

4.4.4/4. 

 

16.2. Εισφορές σε άλλους οργανισμούς. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 13.0.4, 13.0.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 7.2 της συνεδρίασης 

27/19 ημερομηνίας 11/11/2019 αποφάσισε όπως το ποσό των €50.000 προς την ΕΝΠ 

καταβληθεί από το κονδύλι «Πληρωμές Ειδικά Εγκρινόμενες»  

 

Αποφάσισε επίσης όπως από το ίδιο κονδύλι καταβληθεί στην Ιερά Μητρόπολη 

Κωνσταντίας το ποσό των €30.000 για τις αρχαιολογικές ανασκαφές στην Παναγιώτισσα 

και στην ΕΝΠ Καλαθόσφαιρα €3.000 και ΕΝΠ πετόσφαιρα  €3.000. 

 

16.3. Συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών – χαρτί. Αρ. Φακ.: 5.9.61/Α 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της πρότασης της εταιρείας 

GERMANTEC N & R Ltd να της καταβάλλεται το ποσό των €150 για κάθε συλλογή 
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χαρτιού κατά τη χειμερινή περίοδο από τους πράσινους κάδους, τις ττελιές, τα 

καταστήματα.  

 

16.4. Εργοδότηση Νηπιαγωγού. Αρ. Φακ.: 4.0.7/1, 21.0.74, 21.0.67 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της έκτακτης εργοδότησης ως 

Νηπιαγωγού στο «Γιώρκειο» Δημοτικό Νηπιαγωγείο από 4 μέχρι 13 Δεκεμβρίου 2019 

ως αντικαταστάτρια άλλης που απουσίαζε κατά την πιο πάνω περίοδο για λόγους υγείας.  

 

16.5. Συμβόλαιο συντήρηση φωτοτυπικής. Αρ. Φακ.: 8.0.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανανέωση του συμβολαίου συντήρησης της 

φωτοτυπικής μηχανής ΜΡC4503SΡ που βρίσκεται στο κτήριο της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

 

16.6. Προκήρυξη προσφοράς. Αρ. Φακ.: 4.0.5/5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφοράς για τοποθέτηση 

διαχωριστικού στις κερκίδες του κολυμβητηρίου με προϋπολογισμό €4.000. 

 

16.7. Αφαίρεση των αδρανών μηχανημάτων και σωλήνων από την ταράτσα του 

Δημοτικού Μεγάρου. Αρ. Φακ.: 8.3.2, 8.3.2/8 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 2 της συνεδρίασης 

28/19 ημερομηνίας 28/11/2019, ενημερώθηκε ότι οι … δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμα 

άδεια διαχείρισης αποβλήτων και γι’ αυτό αποφάσισε όπως η εργασία ανατεθεί στον … 

σύμφωνα με την προσφορά του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


