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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

8/21 

 

 

Ημερομηνία: 24 Μαρτίου 2021 

 

Ώρα έναρξης: 13:30΄ 

 

Ώρα λήξης: 15:15΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Αντιδήμαρχος  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

 

Απόντες:  

  

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενοι: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

κ. Χριστάκης Βασιλείου   Δημοτικός Μηχανικός (για τα θέματα 1.1 μέχρι 1.16) 

 

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. Λ. Λοΐζου και κ. Μ. Μουλαζίμη που απουσιάζουν.   
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1. Υποθέσεις Τεχνικής Υπηρεσίας    

 

1.1 Έγκριση έκδοσης αδειών οικοδομής  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων οικοδομής, αποχώρησε 

από την αίθουσα.   

 

- Β 139/20  

- Β 43/20  

- Β 159/20  

- Β 70/20  

- Β 32/10  

- Β 122/19  

- Β 89/17  

- Β 134/20  

- Β 111/20  

- Β 68/17  

- Β 48/17  

- B 103/20  

- B 29/20  

- B 154/20  

- Β 119/20  

- Β 112/20  

- Β 71/20  

- Β 78/16  

- Β 90/17  

- Β 20/06  

- Β 64/12  

- B 86/18  

- B 66/19  

- Β 1/20  

- Β 51/20  

- Β 54/13  

- Β 14/21  

- Β 30/20  

- Β 27/20  

- Β 135/20  

- Β 93/16  

 

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

πιο πάνω υποθέσεις.  
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1.2 Αιτήσεις για ανανέωση Άδειας Οικοδομής  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων οικοδομής, αποχώρησε 

από την αίθουσα.   

 

- Β 47/18  

- Β 52/17  

- B 98/18  

 

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

αδειών οικοδομής.  

 

1.3 Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης Οικοδομής    

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων οικοδομής, αποχώρησε 

από την αίθουσα.   

 

- Β 26/07  

- Β 37/98  

- Β 95/20  

- Β 132/09  

- Β 268/90  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση των πιο πάνω 

πιστοποιητικών έγκρισης των οικοδομών. 

 

1.4 Αιτήσεις για αναγκαστικό εκσυγχρονισμό τίτλων ιδιοκτησίας και έκδοση 

πιστοποιητικού έγκρισης οικοδομών 

 

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

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

περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων, αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

- Β 156/06  

- Β 93/06  

- Β 14/20  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης 

των οικοδομών και ενημερωθεί το Κτηματολόγιο σύμφωνα με το σχετικό σημείωμα στο 

κάθε φάκελο. 
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1.5 Αιτήσεις για έκδοση τίτλων ακίνητης ιδιοκτησίας με Αναγκαστικό 

Εκσυγχρονισμό  

 

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

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

περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων, αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

- Β 116/03  

- Β 123/11  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ενημερωθεί το Επαρχιακό Κτηματολόγιο 

σύμφωνα με το σχετικό σημείωμα στους φακέλους. 

 

1.6 Αιτήσεις για έκδοση Άδειας Διαχωρισμού 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων διαχωρισμού, 

αποχώρησε από την αίθουσα.   

 

- Δ 10/16  

- Δ 114/19  

- Δ 104/07  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση αδειών διαχωρισμού για 

τις   πιο πάνω υποθέσεις. 

 

1.7 Αίτηση για ανανέωση Άδειας Διαχωρισμού 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο κάτω φακέλου διαχωρισμού, 

αποχώρησε από την αίθουσα.   

 

- Δ 120/11  

 

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

άδειας διαχωρισμού. 

 

1.8 Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης Αδειών Διαχωρισμού 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο των πιο κάτω φακέλων διαχωρισμού, 

αποχώρησε από την αίθουσα.   

 

- Δ 16/15  

- Δ 112/18  

- Δ 132/19  
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- Δ 72/16  

- Δ 74/17  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης 

των πιο πάνω αδειών διαχωρισμού. 

 

1.9 Αίτηση για άδεια οικοδομής. Αρ.Φακ.:Β126/2011 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του φακέλου, αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση της αιτούμενης άδειας 

οικοδομής σύμφωνα με τα σημ.37 και 38 του φακέλου. 

 

1.10 Αίτηση για ανανέωση άδειας οικοδομής. Αρ.Φακ.:Β39/2018 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του φακέλου, αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την ανανέωση της άδειας οικοδομής, 

αρ.139/2018 σύμφωνα με τα σημ.17 και 18 του φακέλου. 

 

1.11 Αίτηση για ανανέωση άδειας οικοδομής. Αρ.Φακ.:Β132/2003 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του φακέλου, για την σχετική απόφαση του 

Διοικητικού Δικαστηρίου ημ.18/9/2019 (υπόθ.934/2017) και για την προηγούμενη 

απόφαση του ημ. 5/12/2019, αρ.πρ.29/2019, αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την ανανέωση της άδειας οικοδομής 

σύμφωνα με τα σημειώματα 55 και 56 του φακέλου. 

 

1.12 Αίτηση για άδεια οικοδομής. Αρ.Φακ.:Β131/2020 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του φακέλου, αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση της αιτούμενης άδειας 

οικοδομής, σύμφωνα με τα σημειώματα 3 και 4 του φακέλου. 

 

1.13 Αίτηση για άδεια οικοδομής. Αρ. Φακ.:Β132/2020 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του φακέλου, αποχώρησε από την αίθουσα. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση της αιτούμενης άδειας 

οικοδομής, σύμφωνα με τα σημειώματα 6 και 7 του φακέλου. 

 

1.14 Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης άδειας διαχωρισμού οικοπέδων 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ. 

Αρ.Φακ.:Δ104/2009 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του φακέλου, αποχώρησε από την αίθουσα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης 

της άδειας διαχωρισμού οικοπέδων, σύμφωνα με τα σημειώματα 29 και 30 του φακέλου. 

 

1.15 Αίτηση για άδεια λειτουργίας πρατηρίου πετρελαιοειδών. Αρ.Φακ.:1.7.11/1 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο κάτω φακέλου, αποχώρησε από την 

αίθουσα. 

 

-  Exxon Mobil Cyprus Ltd, Λεωφ. 1
ης

 Απριλίου 271 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας για το πιο 

πάνω πρατήριο πετρελαιοειδών, για το έτος 2021, αφού πληρωθούν τα απαιτούμενα 

δικαιώματα. 

 

1.16 Αίτηση για άδεια οικοδομής εντός του τεμαχίου αρ.326 του Αρ.Σχ.2-288-377, 

Τμήμα 2. Αρ.Φακ.:Β123/2007, Β62/2015 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα, αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως παραληφθεί αίτηση εντός του πιο πάνω 

κτήματος, χωρίς την εκ των προτέρων υπογραφή δηλώσεων για την δωρεάν παραχώρηση 

δρόμου.  

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 


