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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

34/17 

 

Ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2017 

 

Ώρα έναρξης: 18:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 21:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (από το θέμα 3.2) 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 7.3) 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 7.3) 

κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2)  

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 3.1) 

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 4) 

 

Απόντες:  

 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος (μέχρι το θέμα 7.7) 

 

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. Κ. Ιωακείμ και Τ. Φλουρέντζου που απουσιάζουν καθώς και των κ. Α. Μουλαζίμη,  

Μ. Μουλαζίμη, Γ. Καρά και Τ. Τσόκκου που απουσίαζαν κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

1. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.                          

Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

1.1.  Πρακτικά συνεδρίασης 30/17 ημερομηνίας 9/11/2017. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

30/17 ημερομηνίας  9/11/2017 χωρίς παρατηρήσεις. 
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1.2. Πρακτικά συνεδρίασης 31/17 ημερομηνίας 23/11/2017. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

31/17 ημερομηνίας 23/11/2017 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

1.3. Πρακτικά συνεδρίασης 32/17 ημερομηνίας 24/11/2017. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

32/17 ημερομηνίας 24/11/2017 χωρίς παρατηρήσεις.   

 

2. Εισηγήσεις Επιτροπής Παιδείας & Αθλητισμού 15/11/2017. Αρ. Φακ.: 1.3.2/35 

 

Η κα. Μ. Μουλαζίμη προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού όπως περιγράφονται στα θέματα 1 και 3 των 

πρακτικών της συνεδρίασης της ημερομηνίας 15/11/2017 που επισυνάπτονται. 

 

Το θέμα 2 να μελετηθεί ξανά και να επανέλθει.  

 

3. Προκήρυξη Προσφορών. 

 

3.1.  Προμήθεια αλεσμένου ασφαλτικού σκυροδέματος. Αρ. Φακ.: 8.18.0 

 

Ο κ. Γ. Καράς προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφοράς με δαπάνη €30.000 για 

προμήθεια αλεσμένου ασφαλτικού σκυροδέματος. 

 

3.2. Προμήθεια δέντρων. Αρ. Φακ.: 4.9.8 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  αποφάσισε την προκήρυξη προσφοράς με δαπάνη €50.000 για 

προμήθεια 5.000 μερίκων ύψους 1m και 1.000 κυπαρισσιών ύψους 1m.   

 

4. Παράνομη επέμβαση σε πεζοδρόμιο. Αρ. Φακ.: Β58/87 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη λήψη μέτρων εναντίον του ιδιοκτήτη του 

περιπτέρου που βρίσκεται στo τεμ. 336 Σχ. 2-295-377 Τμήμα 15 και καθόρισε την 

απόφαση αυτή ως γενική πολιτική για παρόμοιες περιπτώσεις.  

 

5. Λειτουργία εγγυοδοτικών μηχανών. Αρ. Φακ.: 5.9.50 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το πιο πάνω θέμα συζητηθεί σε επόμενη 

συνεδρίαση και αφού υποβληθεί εισήγηση από την υπηρεσία. 
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6. Εγκρίσεις πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

7. Διάφορα. 

 

7.1. Ταμείο Προνοίας. Αρ. Φακ.: 2.7.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πληρωμής στο Ταμείο Προνοίας της 

ΣΕΚ το ποσό των €4.063,89 και στο Ταμείο Προνοίας της ΠΕΟ το ποσό των €439,29 

που αντιστοιχούν στους τόκους που είχαν κερδηθεί την περίοδο από 1/1/2014 μέχρι 

30/4/2015 κατά την οποία εκκρεμούσε η διαδικασία μεταφοράς των υπολοίπων του 

Ταμείου Προνοίας του προσωπικού στα αντίστοιχα Ταμεία των συντεχνιών.  

 

7.2. Επιδιόρθωση σκυβαλοφόρου ΚJR309. Αρ. Φακ.: 5.9.5, 8.2.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της προσφοράς της εταιρείας                             

Γ. Μ. Χ"Γιάννη για επιδιόρθωση του σκυβαλοφόρου οχήματος ΚJR309 ύψους                    

€5.000 + Φ.Π.Α έναντι €5.300 + Φ.Π.Α της εταιρείας Panaos Ltd. Σχετική έκθεση της 

Υγειονομικής Επιθεωρήτριας ημερομηνίας 5/12/2017 στο φακ.: 5.9.5. 

 

7.3. Επιδιόρθωση forklift. Αρ. Φακ.: 8.2.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 4.4 της συνεδρίασης 

30/17 ημερομηνίας 9/11/2017 ενέκρινε επιπρόσθετα δαπάνη ύψους €350 + Φ.Π.Α για το 

φάρο, σειρήνα, ζώνη κλπ.  

 

Οι κ. Γ. Ποταμός και Α. Λοΐζου αποχώρησαν από τη συνεδρίαση λόγω άλλων 

ειλημμένων υποχρεώσεων που είχαν, όπως είπαν.  

 

7.4.  Διάθεση ανακυκλώσιμων υλικών. Αρ. Φακ.: 5.9.61 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως τα ανακυκλώσιμα υλικά διατίθενται στην 

εταιρεία M. M. K. Ρlanet Ltd  στην τιμή των €20/t το χαρτί και €45/t το PMD, μέχρι την 

κατακύρωση νέας προσφοράς η οποία να προκηρυχθεί άμεσα.  

 

7.5. Επανασύνδεση υδρομετρητή. Αρ. Φακ.: 4.7.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση επανασύνδεσης του υδρομετρητή του 

Decosta Hotel Apts αφού πληρωθούν τα σχετικά έξοδα.  

 

7.6.  Αίτηση. Αρ. Φακ.: 3.7.1/1, 3.0.0, 5.9.59, 4.7.0 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε την πιο πάνω αίτηση, αντίγραφο της οποίας 

επισυνάπτεται και αφού έλαβε υπόψη ότι οι αιτητές είχαν έγκαιρα, προ τριετίας, 

προειδοποιήσει το Δήμο ότι έπρεπε να λάβει μέτρα έναντι των ενοικιαστών τους που δεν 

ξοφλούσαν τις υποχρεώσεις τους, αποφάσισε όπως τους παραχωρηθεί το πιστοποιητικό 
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απαλλαγής για σκοπούς μεταβίβασης του ακινήτου τους ανεξάρτητα από τις οφειλές των 

ενοικιαστών τους.   

 

7.7.  Αντικατάσταση Νηπιαγωγού. Αρ. Φακ.: 4.0.7/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 4.4 

στη συνεδρίαση 27/17 ημερομηνίας 16/10/2017 η επόμενη της σειράς κατάταξης που 

αποδέχτηκε να εργασθεί ως αντικαταστάτρια είναι η .. .. και αποφάσισε την εργοδότησή 

της μέχρι την επάνοδο της .. .. .  

 

Στο σημείο αυτό ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω 

άλλων υποχρεώσεων και ως εκ τούτου τα πρακτικά για τα επόμενα θέματα τηρήθηκαν 

από τον κ. Δήμαρχο.  

 

7.8. Συνδρομές – συνεισφορές – φιλανθρωπικές εισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 3.0.0, 

13.0.1, 5.7.8 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε:  

 

 

7.9. Αγορά Βιβλίων. Αρ. Φακ.: 1.5.11 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αγορά αριθμού βιβλίων αξίας €1.000 από την 

εταιρεία G. C. T. Z. Bigmap Ltd με την ονομασία «Το χαμόγελο του Ποταμού. Ένα 

κορίτσι από τον νεολιθικό οικισμό των Νησσιών – Πρωταρά» και να διανεμηθούν στα 

δημοτικά σχολεία και δημόσια νηπιαγωγεία. 

 

7.10. Αποζημίωση δημοτών. Αρ. Φακ.: 4.0.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποζημίωση των ιδιοκτητών λαστίχων νερού 

που υπήρχαν στον ποταμό και υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια των εργασιών 

αποστράγγισής του. Η Τεχνική Υπηρεσία να υποβάλει σχετική έκθεση.  

 

7.11. Κατασκευή κερκίδων. Αρ. Φακ.: 4.0.5/13, 13.0.2, 8.7.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφοράς με προϋπολογισμό 

€50.000+ ΦΠΑ, για την κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων στην παραλία 

νότια του αλιευτικού καταφυγίου Αγίας Τριάδας, με τη μέθοδο μελέτη - κατασκευή - 

εκτέλεση.   

 

7.12. Κατασκευή μεταλλικών πεζοδρομίων. Αρ. Φακ.: 4.2.20 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφοράς με προϋπολογισμό  

€50.000 + ΦΠΑ για την κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών πεζοδρομίων 

εκατέρωθεν του γεφυριού στην οδό Η. Χ"Ηρακλέους, με την μέθοδο μελέτη – 

κατασκευή – εκτέλεση. 
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7.13. Αποχωρητήρια στην παραλία Αγίας Τριάδας. Αρ. Φακ.: 8.7.0/19 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφοράς για κατασκευή κτηρίου  

στην παραλία Αγίας Τριάδας σύμφωνα με τα σχέδια της πολεοδομικής άδειας, που θα 

περιλαμβάνει δημόσια αποχωρητήρια, δεξαμενές παροχής νερού και πυρόσβεσης για το 

αλιευτικό καταφύγιο, αποθηκευτικούς χώρους, χώρο εστίασης και πύργο ναυαγοσωστών 

με προϋπολογισμό €100.000. 

 

7.14. Μελέτη αναγκών κατάρτισης. Αρ. Φακ.: 1.0.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση στην εταιρεία Aspon Consulting Ltd τη 

διεξαγωγή μελέτης για διακρίβωση των αναγκών κατάρτισης του υπαλληλικού και 

εργατικού προσωπικού του Δήμου.  

 

7.15. Οχετοί Ομβρίων υδάτων. Αρ. Φακ.: 4.2.5, 8.9.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων 

Παραλιμνίου την μελέτη και κατασκευή των απαιτούμενων οχετών ομβρίων υδάτων 

στην οδό Αφροδίτης και στην οδό Περνέρας μέχρι τη συμβολή της με την οδό Θάλειας 

σε πρώτη φάση και το υπόλοιπο τμήμα να κατασκευασθεί κατά την επόμενη χειμερινή 

περίοδο. 

 

7.16. Διαμόρφωση παραλίων. Αρ. Φακ.: 7.0.2, 7.0.18 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως όλες οι παραλίες διαμορφωθούν σύμφωνα με 

τα σχέδια χρήσης που έχουν εγκριθεί στο θέμα 3 της συνεδρίασης 33/17 ημερομηνίας 

30/11/2017.  

 

7.17. Αποκοπή φοινικιών. Αρ. Φακ.: 4.9.8 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το συνεργείο του Δήμου αποκόψει τις 

φοινικιές που βρίσκονται στην οδό Ν. Καραντώνη, λόγω των πολλών προβλημάτων 

οχληρίας που προκαλούν στους περιοίκους.   

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


