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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

4/20 

 

 

Ημερομηνία: 27 Φεβρουαρίου 2020 

 

Ώρα έναρξης: 18:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 20:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός από το θέμα 1) 

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός από το θέμα 1) 

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει πλήρης απαρτία.  

 

1. Απαλλοτριώσεις. 

 

1.1. Απαλλοτρίωση για εξωραϊσμό – ανάπλαση του κέντρου της Αστικής περιοχής 

των ιδιωτικών τεμαχίων με αρ. 355, 357, 358, 359 του Σχεδίου 1-2895-3790, 

τμήμα 22. Αρ. Φακ.: 4.1.135, 4.2.10, 7.9.10/3 

 

Η κα. Τ. Τσόκκου και ο κ. Α. Λοΐζου αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεως  

επειδή η κα. Τ. Τσόκκου είναι αδελφή του συζύγου ιδιοκτήτριας που επηρεάζεται από 

την σκοπούμενη απαλλοτρίωση, ο δε κ. Α. Λοΐζου επειδή έχει στενή συγγενική σχέση με 

μετόχους εταιρείας που ενοικιάζει επηρεαζόμενο υποστατικό. 
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Α.    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις θέσεις και απόψεις του εκτιμητή                      

κ. Φώτη Ιωάννου και του Συμβούλου του Δήμου εμπειρογνώμονα κ. Ανδρέα 

Συμεού και μετά από συζήτηση, αποφάσισε όπως προσφέρει στον ιδιοκτήτη του 

ακινήτου με αρ. 355 του Σχ. 1-2895-3790, τμήμα 22 το ποσό των €171.429 ως 

αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του ακινήτου του.  

 

Περαιτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προσφέρει στον ενοικιαστή 

ενός καταστήματος που βρίσκεται στο ακίνητο το ποσό των €4.500 ως αποζημίωση 

για την απώλεια χρήσης του καταστήματός του.  

 

Επίσης, αποφάσισε όπως προσφέρει στον, ενοικιαστή ετέρου καταστήματος που 

βρίσκεται στο ακίνητο το ποσό των €4.500, ως αποζημίωση για την απώλεια 

χρήσης του καταστήματος. 

 

Β.  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις θέσεις και απόψεις του 

εκτιμητή κ. Φώτη Ιωάννου και του Συμβούλου του Δήμου εμπειρογνώμονα                          

κ. Ανδρέα Συμεού και μετά από συζήτηση, αποφάσισε όπως προσφέρει στους  

ιδιοκτήτες του ακινήτου με αρ. 357 του Σχ. 1-2895-3790, τμήμα 22 το ποσό των 

€517.714 ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωσή του από το Δήμο.  

 

Περαιτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προσφέρει στην ενοικιάστρια 

καταστήματος που βρίσκεται στο ακίνητο το ποσό των €6.300 ως αποζημίωση για 

την απώλεια χρήσης του καταστήματος.  

 

Επίσης, αποφάσισε όπως προσφέρει στον ενοικιαστή δύο  καταστημάτων που 

βρίσκονται στο ακίνητο το ποσό των €11.160, ως αποζημίωση για την απώλεια 

χρήσης των καταστημάτων του. 

 

Ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προσφέρει στον ενοικιαστή 

καταστήματος που βρίσκεται στο ακίνητο το ποσό των €7.200 ως αποζημίωση για 

την απώλεια χρήσης του καταστήματος.  

 

Στη συνέχεια αποφάσισε όπως προσφέρει στην ενοικιάστρια αποθήκης στο ακίνητο 

το ποσό των €2.520 ως αποζημίωση για την απώλεια χρήσης της αποθήκης.  

 

Γ.  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις θέσεις και απόψεις του 

εκτιμητή κ. Φώτη Ιωάννου και του Συμβούλου του Δήμου εμπειρογνώμονα                   

κ. Ανδρέα Συμεού και μετά από συζήτηση, αποφάσισε όπως προσφέρει στον 

ιδιοκτήτη του ακινήτου με αρ. 358 του Σχ. 1-2895-3790, τμήμα 22 το ποσό των 

€507.429 ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του ακινήτου του.  

 

Περαιτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προσφέρει στην ενοικιάστρια 

ενός καταστήματος που βρίσκεται στο ακίνητο το ποσό των €5.400 ως αποζημίωση 

για την απώλεια χρήσης του καταστήματος της. 
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Επίσης, αποφάσισε όπως προσφέρει στον ενοικιαστή καταστήματος που βρίσκεται 

στο ακίνητο το ποσό των €5.400, ως αποζημίωση για την απώλεια χρήσης του 

καταστήματός του. 

 

Ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προσφέρει στον ενοικιαστή 

ενός καταστήματος που βρίσκεται στο ακίνητο το ποσό των €5.400 ως αποζημίωση 

για την απώλεια χρήσης του καταστήματός του.  

 

Στη συνέχεια αποφάσισε όπως προσφέρει στην ενοικιάστρια καταστημάτων που 

βρίσκονται στο ακίνητο το ποσό των €10.440 ως αποζημίωση για την απώλεια 

χρήσης των καταστημάτων της.  

 

Δ.  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις θέσεις και απόψεις του 

εκτιμητή κ. Φώτη Ιωάννου και του Συμβούλου του Δήμου εμπειρογνώμονα                      

κ. Ανδρέα Συμεού και μετά από συζήτηση, αποφάσισε όπως προσφέρει στους 

ιδιοκτήτες του ακινήτου με αρ. 359 του Σχ. 1-2895-3790, τμήμα 22 το ποσό των 

€708.343 δηλαδή το ποσό των €236.114 στον κάθε ιδιοκτήτη για το 1/3 εγγεγρ. 

μερίδιο του στο ακίνητο ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του ακινήτου τους.  

 

Περαιτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προσφέρει στην ενοικιάστρια 

ενός καταστήματος που βρίσκεται στο ακίνητο το ποσό των €9.900 ως αποζημίωση 

για την απώλεια χρήσης του καταστήματός της. 

 

Επίσης, αποφάσισε όπως προσφέρει στην δύο καταστημάτων που βρίσκονται στο 

ακίνητο το ποσό των €18.000, ως αποζημίωση για την απώλεια χρήσης των 

καταστημάτων της. 

 

Ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προσφέρει στην ενοικιάστρια 

ορόφου της οικοδομής που βρίσκεται στο ακίνητο το ποσό των €9.288 ως 

αποζημίωση για την απώλεια χρήσης των υποστατικών της.  

 

Με τις πιο πάνω αποφάσεις  της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου διαφώνησαν οι                          

κ. Α. Μουλαζίμης, Μ. Μουλαζίμη και Σ. Κωνσταντίνου για τους ίδιους λόγους που 

αναφέρθηκαν στη συνεδρίαση 20/19 ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2019. 

 

2. Παραίτηση Δημοτικού Υπαλλήλου. Αρ. Φακ.: 12.0.59 

 

Οι κ. Τ. Τσόκκου και Α. Λοΐζου επανήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της παραίτησης της Β. Γ. Λειτουργού 

Αορίστου Χρόνου που υπέβαλε με την επιστολή της ημερομηνίας 11/2/2020 και 

εξέφρασε τη λύπη του που αποχωρεί από την υπηρεσία ένας πολύ καλός υπάλληλος. Με 

την αποχώρησή της να της καταβληθούν όλα τα δικαιώματά της.  
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3. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  

 

 

4. Διάφορα  

 

4.1. Παραχώρηση βοηθητικού γηπέδου. Αρ. Φακ.: 4.0.5/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου Λιοπετριού για 

παραχώρηση ενός βοηθητικού γηπέδου από 3-31 Μαρτίου 2020 για προπονήσεις του 

«Αχυρώνα Λιοπετριού»  

 

4.2. Παράνομες κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Αρ. Φακ.: 1.7.14  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την καταγγελία ομάδας δημοτών που υποβλήθηκε με 

την επιστολή τους ημερομηνίας 18/10/2019 για την τοποθέτηση κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας στην περιοχή Αγίου Δημητρίου και αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση 

της έκθεσης της Τεχνικής Υπηρεσίας ημερομηνίας 26/2/2020. 

 

4.3. Ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου του Δημοτικού Σταδίου. Αρ. Φακ.: 8.17.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφορών για ανακατασκευή του 

αγωνιστικού χώρου του Δημοτικού Σταδίου με προϋπολογισμό €500.000. 

 

4.4. Κατασκευή δρόμου. Αρ. Φακ.: 4.14.38 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατασκευή του δρόμου  από το ξενοδοχείο 

Brilliant μέχρι την πλατεία Melizona. 

 

4.5. Φιλανθρωπικές εισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε δύο 

δημότες.  

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  
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