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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

31/21 

 

Ημερομηνία: 22 Δεκεμβρίου 2021 

 

Ώρα έναρξης :13:55' 

  

Ώρα λήξης: 15:30' 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Αντιδήμαρχος  

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 2) 

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Απόντες: 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενος: 

 

κ. Χριστάκης Βασιλείου   Δημοτικός Μηχανικός – (Αν. Δημοτικός Γραμματέας – Πρακτικογράφος)  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα εννέα 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,                              

Τ. Φλουρέντζου,  Λ. Λοΐζου και Σ. Κωνσταντίνου που απουσιάζουν. 

 

Δήλωσε επίσης ότι, επειδή ο Δημοτικός Γραμματέας απουσιάζει έχει ορίσει τον                         

κ. Χρ. Βασιλείου Δημοτικό Μηχανικό (Αν. Δημοτικός Γραμματέας) για την τήρηση των 

πρακτικών. 

 

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

 

1.1. Πρακτικά συνεδρίασης 30/21 ημερομηνίας 14/12/2021.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 30/21 

ημερομηνίας 14/12/21 χωρίς παρατηρήσεις.  
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2. Προσφορές παροχής διευκολύνσεων. Αρ.Φακ.:15.0.0, 7.0.5 

 

Ο Δήμαρχος εξέφρασε τη διαφωνία του σε σχέση με τις προηγούμενες αποφάσεις που έχουν 

ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο (Αρ. Πρ.29/21 ημ.2.12.2021) και ιδιαίτερα για τα ποσά 

που έχουν καθοριστεί για κάθε παραλία. Ανέφερε ότι είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με άλλες 

περιοχές της Κύπρου και ειδικά σε σύγκριση με τα ελάχιστα ποσά που έχουν καθοριστεί για 

τις παραλίες Αγίας Νάπας, τα οποία είναι: Λιμνάρα €4000, Περνέρα €11500, Κόννος 

€22000, Γλυκό Νερό €20000, Πανταχού €47000, Βαθειά Γωνιά €15000, Νησσί €47000, 

Λάντα 2 €13500, Τάφοι Μακρονήσου €15000. Ο Δήμαρχος έδωσε το συνημμένο κατάλογο 

με τις εισηγήσεις του για τον προϋπολογισμό των προσφορών και ζήτησε από το Δημοτικό 

Συμβούλιο να τις μελετήσουν και να αποφασίσουν. 

 

Ο κ. Δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι ο Δήμος μπορεί να χάσει πολλά λεφτά με τις τιμές που 

έχουν καθοριστεί και ενδεχομένως κάποιος θα μπορούσε να μας κατηγορήσει για διασπάθιση 

δημόσιων πόρων. Συνέχισε λέγοντας ότι αναφορικά με τους όρους της ΚΔΠ 397/13 

ζητήθηκε νομική γνωμάτευση από τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου την οποία δεν έχει 

ακόμα λάβει και την οποία αναμένει. Επεσήμανε επίσης ότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα 

κινδυνεύουμε να έρθει το καλοκαίρι του 2022 και να μην υπάρχουν διευκολύνσεις στις 

παραλίες. 

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης είπε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν στον υπολογισμό της τιμής, πόση 

δουλειά έχουν τα σημεία στις άλλες περιοχές της Κύπρου και πόσες βάρκες και μηχανήματα 

έχουν και χρησιμοποιούν. 

 

Ενώ συνεχιζόταν η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισήλθαν ενδιαφερόμενοι 

πολίτες στην αίθουσα και ζήτησαν να ακουστούν σε σχέση με το υπό συζήτηση θέμα. 

 

Ο κ. Δήμαρχος ανέφερε ότι η συνεδρία είναι ανοικτή και μπορούν να την παρακολουθήσουν 

αλλά δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη συζήτηση. Ο κ. Α. Μουλαζίμης είπε ότι οι 

ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακουστούν, έθεσε θέμα όπως ακουστούν και το Δημοτικό 

Συμβούλιο αποφάσισε όπως μιλήσει για μερικά λεπτά ο εκπρόσωπος τους, δικηγόρος. 

 

Ο εκπρόσωπός τους ανέφερε ότι ο Δήμος πρέπει να λάβει υπόψιν τη νομιμότητα σε σχέση με 

την προσφορά και ότι οι ενέργειες του Δήμου δεν είναι νόμιμες.  

 

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι δεν αποδέχεται ότι δεν είναι νόμιμες οι ενέργειες του Δήμου και 

του ζήτησε να αναφέρει τις θέσεις τους για το θέμα. 

 

Αυτός προειδοποίησε για το θέμα προκήρυξης προσφορών αφού είναι στο δικαστήριο το 

θέμα σχεδίων χρήσης παραλίας και ζήτησε να μην προκηρυχτούν οι προσφορές μέχρι την 

εκδίκαση της προσφυγής.  

 

Ο Δήμαρχος είπε ότι η σπουδή για να βγούμε σε προσφορές καθορίζεται από τη Βουλή. Δεν 

υπάρχει πουθενά ότι σταματά η διαδικασία αν δεν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου. Άποψη 

μου είναι ότι οι τιμές όπως έχουν καθοριστεί, υπάρχει επικινδυνότητα να θεωρηθούν ως 

διασπάθιση. Έχετε δικαίωμα να κάνετε ότι νομίζετε συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης 

των ένδικων μέσων. 

 

Ο εκπρόσωπος δικηγόρος τους ζήτησε όπως κληθεί άμεσα η σχετική επιτροπή ενόψει του ότι 

υπάρχει και έκθεση επικινδυνότητας σε σχέση με τα σχέδια χρήσης. Επίσης δεν υλοποιήσατε 

τη σχετική απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Ο κ. Δήμαρχος  του ζήτησε να αναφέρει ποιους εκπροσωπεί. 

 

Ανέφερε ότι εκπροσωπεί τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Θαλάσσιων Αθλημάτων και τις εταιρείες:  

 

POWER WATERSPORTS 

STEFANOS WATERSPORTS 

X & S WATERSPORTS 

STAVROS WATERSPORTS 

FIG TREE BAY WATERSPORTS 

 

Σε αυτό το σημείο οι πολίτες και ο δικηγόρος τους αποχώρησαν από την αίθουσα 

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και με δεδομένο όλα όσα 

πιο πάνω έχουν αναφερθεί, αποφάσισε όπως κληθεί νεότερη συνεδρία του για την Δευτέρα 

27/12/2021 για ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος. 

 

Σε αυτό το σημείο αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Μ. Τσιολάκης, λόγω άλλων 

ειλημμένων υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε. 

 

3. Υποθέσεις Τεχνικής Υπηρεσίας    

 

3.1 Έγκριση έκδοσης αδειών οικοδομής  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 

κάτω φακέλων οικοδομής.   

 

- Β 37/20  

- Β 38/20  

- Β 18/20  

- Β 142/19  

 

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

πάνω υποθέσεις.  

 

3.2 Έγκριση έκδοσης άδειας οικοδομής. Δήμος Παραλιμνίου. Αρ.Φακ.:Β56/2020 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο 

πάνω φακέλου οικοδομής. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση άδειας οικοδομής για την πιο 

πάνω υπόθεση και όπως μην επιβληθούν τέλη από το Δήμο για δικαιώματα παροχής νερού 

και άδειας οικοδομής και να εκδοθεί η αιτούμενη άδεια.  

 

3.3 Αίτηση για άδεια οικοδομής. Αρ.Φακ.:Β50/2018 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο 

πάνω φακέλου οικοδομής.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση άδειας οικοδομής για την πιο 

πάνω υπόθεση και να μη χρεωθεί η υπόθεση με τη συνεισφορά για την κατασκευή του 
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Παραλιακού Πεζόδρομου, γιατί το κτήμα έχει χάσει την ιδιότητα του ως πρώτο τεμάχιο προς 

τη θάλασσα. 

 

3.4 Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης Οικοδομής    

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο 

κάτω φακέλων οικοδομής.   

 

- Β 5/21  

- Β 164/06  

 

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

έγκρισης των οικοδομών. 

 

3.5 Αίτηση για έκδοση τίτλων ακίνητης ιδιοκτησίας με Αναγκαστικό 

Εκσυγχρονισμό  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο συνολικά  για το πιο πάνω 

θέμα, για την επιστολή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και για το 

περιεχόμενο του πιο κάτω φακέλου.   

 

- Β 2/05  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ενημερωθεί το Επαρχιακό Κτηματολόγιο 

σύμφωνα με το σχετικό σημείωμα στο φάκελο. 

 

3.6 Αίτηση για έκδοση Άδειας Διαχωρισμού 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο 

κάτω φακέλου διαχωρισμού.   

 

- Δ 119/19  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση άδειας διαχωρισμού για την   

πιο πάνω υπόθεση. 

 

3.7 Αίτηση για ανανέωση Άδειας Διαχωρισμού 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο 

κάτω φακέλου διαχωρισμού.   

 

- Δ 169/2008  

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

άδειας διαχωρισμού. 

 

3.8 Αίτηση για άδεια διαχωρισμού. Αρ.Φακ.:Δ1/2012 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο 

πάνω φακέλου διαχωρισμού. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση άδειας διαχωρισμού για την   

πιο πάνω υπόθεση, σύμφωνα με το σημείωμα αρ.27, αφού έλαβε υπόψιν και τις 

προηγούμενες αποφάσεις (Κ.58-60) του για το εν λόγω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης όπως: 

 

(α)  Διαγραφούν οι όροι αρ.2, 24, 27 και 29 της άδειας διαχωρισμού με αρ.50/2019. 

 

(β)  Ο όρος αρ.28 της άδειας διαχωρισμού αρ.50/2019 να υλοποιηθεί από τους αιτητές. 

 

(γ)  Να μην επιβληθούν άλλα τέλη από το Δήμο για την έκδοση άδειας διαχωρισμού. 

 

(δ)  Οι ράμπες εισόδου, αναπήρων και τόξα στροφής πεζοδρομίων να κατασκευαστούν από  

το Δήμο. 

 

3.9  Αίτηση για ανταλλαγή μέρους του τεμαχίου με αρ.424, του Αρ.Σχ.2-291-380, 

Τμήμα 6, με μέρος του κρατικού τεμαχίου 425 (ΑΔΧ/41/2021). Αρ.Φακ.: 

10.0.0/584 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο 

πάνω φακέλου. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί προς το Κτηματολόγιο η πιο πάνω 

αίτηση. 

 

3.10 Αίτηση για ανταλλαγή μέρους του τεμαχίου τους με αρ.479, του Αρ.Σχ.2-295-375, 

Τμήμα 17 με μέρος του κρατικού τεμαχίου 478 (ΑΔΧ/33/94). Αρ.Φακ.: 10.0.0/583 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο 

πάνω φακέλου. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί προς το Κτηματολόγιο η πιο πάνω 

αίτηση. 

 

3.11 Αίτηση με την οποία ζητούν την προς όφελος τους διαγραφή και μετατόπιση του 

αργακιού που διέρχεται διαμέσου των τεμαχίων τους με αρ.349, 350 και 354, του 

Αρ.Σχ.2-292-380, Τμήμα 7 (ΑΔΧ/198/2019). Αρ.Φακ.: 10.0.0/577 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο 

πάνω φακέλου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί προς το Κτηματολόγιο η πιο πάνω 

αίτηση, σύμφωνα με το σχέδιο μετατόπισης, με κατασκευή κλειστού οχετού  διαμέτρου                

80εκ. 

 

3.12 Αίτηση για παραχώρηση μέρους της κρατικής γης με αρ. τεμαχίου 425, του 

Αρ.Σχ.2-291-380, Τμήμα 6, με σκοπό τη βελτίωση των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών του τεμαχίου του με αρ.424 (ΑΔΧ/74/2021). Αρ.Φακ.: 

10.0.0/585  
 

 Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο 

πάνω φακέλου. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συστηθεί προς το Κτηματολόγιο η πιο πάνω 

αίτηση. 

 

3.13 Απαλλοτρίωση του ιδιωτικού τεμαχίου με αρ.872, του Αρ.Σχ.2-289-378, Τμήμα 

10 για την επέκταση και λειτουργία του Αθλητικού Κέντρου στο Παραλίμνι. 

Αρ.Φακ.: 4.1.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού μελέτησε την έκθεση εκτίμησης ημερ.23/07/2021, αποφάσισε 

όπως προσφέρει στους ιδιοκτήτες του κτήματος με αρ.872 του Αρ.Σχ.2-289-378, Τμήμα 10, 

το ποσό των €158.000 ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του κτήματος τους, δηλαδή το 

ποσό των €79.000 σε κάθε ιδιοκτήτη για το ½ εγγεγραμμένο μερίδιο του στο κτήμα.  

 

3.14 Αίτημα για διαγραφή παρατηρήσεων (σημειώσεις και μη εξουσιοδοτημένες 

εργασίες) από τίτλους ιδιοκτησίας, που εκδόθηκαν για το τεμάχιο αρ.465, του 

Αρ.Σχ.2-293-380, Τμήμα 7. Αρ.Φακ.: Β39/2003 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνει ενέργεια σύμφωνα με το σημ.30 του 

φακέλου. 

 

3.15 Αίτημα για διαγραφή παρατηρήσεων (σημειώσεις και μη εξουσιοδοτημένες 

εργασίες) από τους τίτλους ιδιοκτησίας, που εκδόθηκαν για το τεμάχιο αρ.462, 

του Αρ.Σχ.2-293-380, Τμήμα 7. Αρ.Φακ.: Β44/2003 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνει ενέργεια σύμφωνα με το σημ.30 του 

φακέλου. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως διαγραφεί η μη εξουσιοδοτημένη 

εργασία που αφορά στην κατασκευή του δρόμου, από όλους τους τίτλους των τεμαχίων με 

αρ.459, 461, 462, 463, 465 και 508, του Αρ.Σχ.2-293-380, Τμήμα 7 (Αρ.Φακ.: Β39/03, 

Β40/03, Β44/03, Β45/03, Β49/03, Β50/03, Β54/03, Β55/03, Β63/03 και Β64/03). 

 

 

3.16 Βελτίωση της Λεωφόρου Περνέρας – Διαμόρφωση δύο νέων πλατειών στην 

περιοχή Περνέρας. Αρ.Φακ.:4.2.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως επωμισθεί το 1/3 του κόστους του πιο πάνω έργου 

και όπως αυξηθεί ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου κατά 20% λόγω αυξήσεων στα 

υλικά. Τα υπόλοιπα 2/3 του κόστους του έργου θα είναι Κυβερνητική Συνεισφορά. 

 

3.17 Απαλλοτρίωση του τεμαχίου γης αρ.49, Αρ.Σχ.1-2895-3785, Τμήμα 23. 

Αρ.Φακ.:4.1.147 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απαλλοτρίωση του πιο πάνω κτήματος, για σκοπό 

δημόσιας ωφελείας, δηλαδή για εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου σε υποστατικά. 
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3.18 Αίτημα της εταιρείας P.P.T. MF DEV. LTD για πληρωμή του κόστους 

κατασκευής μέρους του οδικού δικτύου (ποδηλατόδρομος, λίνια, ανθώνας), που 

επηρεάζει το τεμάχιο 450, του Αρ.Σχ.2-295-377, Τμήμα 15. Αρ.Φακ.: Δ52/2018 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως πληρωθεί από τους αιτητές το ποσό των €2737 και 

να απαλλαγούν από τους όρους κατασκευής μέρους του οδικού δικτύου, σύμφωνα με τα   

σημ. αρ.34, 36. 

 

3.19 Αίτημα της εταιρείας SELMONI CO LTD και άλλος για πληρωμή του κόστους 

κατασκευής μέρους του οδικού δικτύου (ποδηλατόδρομος, λίνια, ανθώνας), που 

επηρεάζει το τεμάχιο 424, του Αρ.Σχ.2-295-377, Τμήμα 15. Αρ.Φακ.: Δ79/2017 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως πληρωθεί από τους αιτητές το ποσό των €1313.76 

και να απαλλαγούν από τους όρους κατασκευής μέρους του οδικού δικτύου, σύμφωνα με τα 

σημ.26, 28. 

 

3.20 Αίτημα της εταιρείας P.P.T. GREEN PLUS DEV. LTD για πληρωμή του 

κόστους κατασκευής μέρους του οδικού δικτύου (ποδηλατόδρομος, λίνια, 

ανθώνας), που επηρεάζει τα τεμάχια 454, 487 και 488 του Αρ.Σχ.2-295-377, 

Τμήμα 15. Αρ.Φακ.: Δ86/2017 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως πληρωθεί από τους αιτητές το ποσό των €4373.73 

και να απαλλαγούν από τους όρους κατασκευής μέρους του οδικού δικτύου, που αφορά στον 

ποδηλατόδρομο, στη λίνια και στον ανθώνα, σύμφωνα με το σημ.39. 

 

3.21 Οροφή κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών στο Δ΄ Δημοτικό Σχολείο. 

Αρ.Φακ.:4.0.16 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το περιεχόμενο της 

επιστολής  ημερ.10/11/2021 και για την έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας ημ.15/11/2021. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εκτελεστεί η εργασία επιδιόρθωσης της οροφής, 

κόστους €4900, σύμφωνα με την πιο πάνω έκθεση. 

 

3.22 Αίτημα για εξαγορά του κόστους κατασκευής του οδικού δικτύου, που 

επηρεάζει το τεμάχιο 626, του Αρ.Σχ.2-290-380, Τμήμα 5. Αρ.Φακ.: Β66/2003 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως πληρωθεί από τους αιτητές το ποσό των €1815 και 

να απαλλαγούν από τους όρους που αφορούν στην κατασκευή του δρόμου και των 

πεζοδρομίων, σύμφωνα με το σημ.18. 

 

 



8 

 

3.23 Περίφραξη στην πρόσοψη του τεμαχίου 630, του Αρ.Σχ.2-294-377, Τμήμα 17. 

Αρ.Φακ.: Β35/2001 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το πιο πάνω θέμα 

και για την έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας ημ. 10/11/2021. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνει αποδεκτή η επιτόπου κατάσταση του 

κατασκευασμένου δρόμου, να διαγραφεί η μη εξουσιοδοτημένη εργασία από τον τίτλο της 

κατοικίας αρ. 5 σύμφωνα με την πιο πάνω έκθεση και να ενημερωθεί το Επαρχιακό 

Κτηματολόγιο. 

 

3.24 Αιτήσεις για αναγκαστικό εκσυγχρονισμό τίτλων ιδιοκτησίας και έκδοσης 

πιστοποιητικού έγκρισης της οικοδομής. Αρ.Φακ.: Β93/2006 και Δ92/2006 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το πιο πάνω θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού επανεξέτασε τις υποθέσεις αποφάσισε όπως τα πιο πάνω 

αιτήματα παραμείνουν σε εκκρεμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 

αναπροσαρμογής συνόρων που έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή 

(ΑΜΧ/439/2021, ημ. 14/09/2021). 

 

3.25 Χριστουγεννιάτικη και Πρωτοχρονιάτικη Εορτή Προσωπικού. Αρ.Φακ.:9.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αντί της καθιερωμένης Χριστουγεννιάτικης και 

Πρωτοχρονιάτικης Εορτής για το προσωπικό του Δήμου, να δοθεί σε κάθε Δημοτικό 

Υπάλληλο προσωπικό δώρο αξίας περίπου €15. 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης 

Δήμαρχος  
 


