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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

32/15 

 

 

Ημερομηνία: 15 Οκτωβρίου 2015 

 

Ώρα έναρξης:  19:00΄ 

 

Ώρα Λήξης: 19:45΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Ανδρέας Κίττος         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Νικολέττος       Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μαυρουδής Μαυρουδής    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

 

Απόντες:  

 

κ. Ανδρέας Οικονόμου       Αντιδήμαρχος (για προσωπικούς λόγους)  

 

Παρακαθήμενος:  
 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. 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 συμπεριλαμβανομένου  

του κ. Α. Οικονόμου που απουσιάζει για προσωπικούς λόγους. 

 

1. Υδροδότηση περιοχής «Χάσιων». Αρ. Φακ.: 4.14.53 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχει εκδοθεί η πολεοδομική 

άδεια για το οδικό δίκτυο της περιοχής «Χάσιες» και ότι αναμένεται σύντομα η 

έκδοση και της άδειας οικοδομής και επιπρόσθετα ότι έχουν εξασφαλισθεί οι 

έγγραφες συγκαταθέσεις των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών. 

 

Στη βάση των πιο πάνω εξελίξεων το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως 

προκηρυχθεί προσφορά για προμήθεια των αναγκαίων υλικών για υδροδότηση της 

περιοχής, η οποία θα γίνει από την υπηρεσία του Δήμου μετά την έκδοση και της 

άδειας οικοδομής. 
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2. Ενστάσεις απαλλοτριώσεων των ιδιοκτητών των τεμ. 360 και 361 του               

Σχ. 1-2895-3790 Τμήμα 22. Αρ. Φακ.: 4.1.111 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τις επιστολές των δικηγόρων των ιδιοκτητών των 

πιο πάνω τεμαχίων κ. Τάσου Α. Κουμή ημερομηνίας 9/5/2015 και Αδάμου Λάντου 

ημερομηνίας 12/5/2015 και αφού έλαβε σοβαρά υπόψη τους εκτεθέντες εκ μέρους 

τους ισχυρισμούς και/ή θέσεις και/ή λόγους ένστασης και μετά από ενδελεχή εξέταση 

και αξιολόγησή τους, αποφάσισε την απόρριψη των εντάσεων που υπόβαλαν στο 

σύνολο τους και να σταλούν σχετικές επιστολές στη βάση των συνημμένων 

προσχεδίων και να προχωρήσει η διαδικασία δημοσίευσης διατάγματος 

απαλλοτρίωσης. 

 

3. Εγκρίσεις πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκρισή των πιο κάτω πληρωμών: 

 

 

4. Διάφορα. 

 

4.1. Έξοδα κηδείας και δικαιώματα ταφής. Αρ. Φακ.: 1.6.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην απαιτηθούν δικαιώματα ταφής του εργάτη 

του Δήμου Γεώργιου Χ"Γεωργίου και να πληρωθούν τα έξοδα της κηδείας του. 

 

4.2. Αθλοθέτηση  αγώνων. Αρ. Φακ.: 13.0.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αθλοθέτηση των αγώνων Green Bowling που 

διοργανώνει για φιλανθρωπικούς σκοπούς το ξενοδοχείο Mimoza και το Famagusta 

Bowling Club με το ποσό των €104. 

 

4.3. Συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση του Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2015. Αρ. Φακ.: 7.9.9/7 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση με 

αριθμό ΥΕ/ΥΑ/ΤΑΜΕ/02.2015 του πιο πάνω Ταμείου όπως περιγράφεται στο 

συνημμένο σημείωμα της Β. Γ. Λειτουργού Καλομοίρας Κέλη. 

 

4.4. Συνδρομές – Συνεισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 13.0.4 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πληρωμή του ποσού των €15.000 στην ΕΝΠ 

ως συνεισφορά από τα «Απρόβλεπτα» του κονδυλίου «Επαγγελματικές Συνδρομές και 

Συνεισφορές». 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος   
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