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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

11/22 

 

Ημερομηνία: 27 Μαΐου 2022 

 

Ώρα έναρξης: 13:00΄ 

 

Ώρα λήξης: 14:50΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης Αντιδήμαρχος (από το θέμα 2.4) 

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 2.20) 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Σταύρος Σταύρου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Απόντες:  

 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Παρακαθήμενοι: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

κ. Χριστάκης Βασιλείου  Δημοτικός Μηχανικός (για μέρος των θεμάτων 2.1 μέχρι 2.28) 

κ. Μιχάλης Μουαΐμης  Δικηγόρος (για μέρος του θέματος 1) 

  

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. Σ. Κωνσταντίνου, Λ. Λοΐζου, Μ. Τσιολάκη, Μ. Μουλαζίμη και Γ. Ποταμού που 

απουσιάζουν.  
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1. Άδεια Λειτουργίας. Αρ. Φακ.: 5.9.34/96, Β87/93, 7.0.6/4, 1.8.0 

 

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως ο κ. Μ. Μουαΐμης ο οποίος ενημέρωσε 

το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ως οι οδηγίες που του δόθηκαν στη συνεδρίαση 10/22 

ημερομηνίας 25/4/22 είχε συνάντηση με τον συνάδελφο του κ. ΧΧΧΧΧ, δικηγόρο των 

διαχειριστών του εστιατορίου.  

 

Ανέφερε ότι απέστειλε email και ενημέρωσε το τι συμφωνήθηκε με τους αντιδίκους 

αναφορικά με την ποινική υπόθεση 3164/21 Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου με δυο 

διαφοροποιήσεις: 

 

α. Να γίνει παραδοχή στην κατηγ. 10 και από την κατηγορούμενη εταιρεία και από 

τον Διευθυντή της. Δεν θα ζητήσουμε να εκδοθεί διάταγμα κατεδάφισης για το 

ότι δεν υπάρχει πιστοποιητικό έγκρισης καθότι οι ιδιοκτήτες έχουν καταθέσει 

σχέδια για εξασφάλιση αδειών των παράνομων προσθηκών και περιμένουν 

πολεοδομική άδεια στην αίτηση τους υπ’ αριθμό ΑΜΧ 438/2021 ημερομηνίας 

13/9/2021 και για το ότι οι ενοικιαστές δεν μπορούν να κατεδαφίσουν οικοδομή 

τρίτων (ιδιόκτητων) με άδεια οικοδομής αλλά μόνο να σταματήσουν να 

λειτουργούν εάν δεν εξασφαλιστεί πιστοποιητικό έγκρισης.  

β. Επίσης θα παραδεχθούν και την κατηγ. 13 και θα δεχθεί διάταγμα κατεδάφισης η 

εταιρεία για χρήση γιατί η εταιρεία είναι που ανήγειρε την προσθήκη και όχι οι 

ιδιοκτήτες. 

 

Ο κ. Μ. Μουαΐμης αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και εξουσιοδότησε τον Δικηγόρο του Δήμου να 

χειριστεί την ποινική υπόθεση 3164/21 όπως επακριβώς πιο πάνω επεξήγησε και 

προχωρήσει η έκδοση άδειας λειτουργίας εστιατορίου  στη νέα αιτήτρια εταιρεία ΧΧΧΧΧ. 

 

2. Υποθέσεις Τεχνικής Υπηρεσίας    

 

2.1 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 118/21 
 

- Β 126/20 
 

- Β 104/21 
 

- Β 96/20 
 

 

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

πιο πάνω υποθέσεις.  
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2.2 Αίτηση για ανανέωση Άδειας Οικοδομής  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο κάτω φακέλου οικοδομής, αποχώρησε 

από την αίθουσα.   

 

- Β 147/10 
 

 

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

άδειας οικοδομής.  

 

2.3 Αίτηση για έκδοση 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 67/21 
 

 

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

πιο πάνω υπόθεση. 

 

2.4 Αρ.Φακ.:Δ1/2014 

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο του πιο πάνω φακέλου διαχωρισμού, αποχώρησε 

από την αίθουσα.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ενημερωθεί το Επαρχιακό Κτηματολόγιο, 

σύμφωνα  με το περιεχόμενο του σημ.12, ημερομηνίας 5/5/2022. 

 

2.5 Ανταλλαγή κρατικής γης με ιδιωτική - ΑΔΧ89/2012. Αρ.Φακ.:10.0.0/479 

 

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 συστηθεί η αίτηση προς το Κτηματολόγιο. 
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2.6 Αιτήσεις για άδεια λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών. Αρ.Φακ.:1.7.11 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις πιο κάτω αιτήσεις:   

 

- Αρ.Φακ.:1.7.11/3/III 

- Αρ.Φακ.:1.7.11/4/III 

- Αρ.Φακ.:1.7.11/7/II 

- Αρ.Φακ.:1.7.11/6/III 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση έκδοσης αδειών λειτουργίας για τα πιο 

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

δικαιώματα. 

 

2.7 .Φακ.:Β20/2021 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

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

αίθουσα.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από μελέτη του θέματος, αποφάσισε όπως απορρίψει την 

πιο πάνω αίτηση γιατί το κτήμα του αιτητή δεν έχει ικανοποιητική προσπέλαση. 

 

Το πλάτος του εγγεγραμμένου δημόσιου δρόμου στον οποίο εφάπτεται το κτήμα, είναι 

μικρότερο των 4 μέτρων (εντολή Υπουργού Εσωτερικών 1/1994 σχετική). 

 

2.8 Πεζογέφυρα Μαρίας Συγκλητικής – Τροποποίηση σχεδίων.  

   Αρ. Φακ.: 8.1.0/9, 8.7.0 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα και για την έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

ημερομηνίας 24/3/2022, αποχώρησε από την αίθουσα.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει τα τροποποιημένα σχέδια και το 

αναθεωρημένο ποσό προσφοράς, σύμφωνα με την πιο πάνω έκθεση.  

 

2.9 Ηλεκτροφωτισμός στο Δημοτικό Στάδιο Τάσος Μάρκου. Αρ.Φακ.:8.17.4, 8.11.6 

 

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 ετοιμαστούν όροι για να ζητηθεί προσφορά για 

μελέτη και επίβλεψη από Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για την αναβάθμιση του 

Ηλεκτροφωτισμού στο Δημοτικό Στάδιο Τάσος Μάρκου σε 1200LUX. 

 

Να ελεγχθεί και η στατική επάρκεια των πυλώνων. 
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2.10 ΑΜΧ/Δ005/2022 Αρ.Φακ.:1.7.6/3 

 

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 συστηθεί η έκδοση της αιτούμενης άδειας 

οικοδομής σύμφωνα με το σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας, ημερομηνίας 22/3/2022, 

νοουμένου ότι για το πλυντήριο αυτοκινήτων θα ληφθεί η έγκριση των γειτονικών 

ιδιοκτησιών. 

 

2.11 Αρ.Φακ.:Δ72/2016 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα και για την επιστολή του Κτηματολογίου, 

ημ.25/11/2021, αποχώρησε από την αίθουσα.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ενημερωθεί το Κτηματολόγιο, σύμφωνα με το 

περιεχόμενο του σημειώματος αρ.30. 

 

2.12 Σύστημα Πυρόσβεσης Γιώρκειου Νηπιαγωγείου. Αρ.Φακ.:4.0.7/8  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα και για την έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

ημ. 4/4/2022, αποχώρησε από την αίθουσα.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνει ενέργεια από την Τεχνική Υπηρεσία, 

σύμφωνα με την πιο πάνω έκθεση. 

 

2.13 Λήψη Απόψεων από τις υπηρεσίες  Primetel και CYTA, για αιτήσεις αδειών 

οικοδομής και διαχωρισμού. Αρ.Φακ.: 1.7.5, 6.5.0, 6.2.5 

 

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 αν σε περίοδο ενός μήνα οι πιο πάνω υπηρεσίες  

δεν απαντήσουν, τότε να προχωρά η μελέτη για έκδοση άδειας και να τίθεται σχετικός 

όρος.  

 

2.14 Αρ.Φακ.:Β260/1991 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για τις επιστολές ημ.24/11/2020 και ημ. 5/4/2021 και για την έκθεση 

της Τεχνικής Υπηρεσίας, ημ.7/72021, αποχώρησε από την αίθουσα.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως δοθούν τα αντίγραφα της άδειας, σύμφωνα με 

την πιο πάνω έκθεση. 
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2.15 Ιεραρχική Προσφυγή των ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ & άλλου με βάση το άρθρο 31 του 

περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, εναντίον της απόφασης της 

Πολεοδομικής Αρχής να αρνηθεί τη χορήγηση παράτασης ισχύος 

πολεοδομικής άδειας (ΑΜΧ/979/2006) για το τεμάχιο με αρ.254 του                    

Αρ. Σχ.2-297-374, Τμήμα 21 στο Παραλίμνι. Αρ.Φακ.:1.7.6/7 

 

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 συστηθεί η επιτυχία της πιο πάνω Ιεραρχικής 

Προσφυγής.  

 

2.16 Ιεραρχική Προσφυγή του κ. ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ με βάση το άρθρο 31 του περί 

Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, εναντίον της απόφασης της 

Πολεοδομικής Αρχής για άρνηση χορήγησης πολεοδομικής άδειας 

(ΑΜΧ/191/2018) για το τεμάχιο με αρ.354 του Αρ.Σχ.2-293-378, Τμήμα 14 στο 

Παραλίμνι. Αρ.Φακ.:1.7.6/7 

 

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 συστηθεί η επιτυχία της πιο πάνω Ιεραρχικής 

Προσφυγής.  

 

2.17 Ιεραρχική Προσφυγή της ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ με βάση το άρθρο 31 του περί 

Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, εναντίον της απόφασης της 

Πολεοδομικής Αρχής για άρνηση χορήγησης πολεοδομικής άδειας 

(ΑΜΧ/457/2019) για ανέγερση κατοικίας, στο τεμάχιο με αρ. 327 του                    

Αρ. Σχ.2-293-378, Τμήμα 14 στο Παραλίμνι. Αρ.Φακ.:1.7.6/7 

 

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 συστηθεί η επιτυχία της πιο πάνω Ιεραρχικής 

Προσφυγής.  

 

2.18 Επιδιόρθωση φθορών στην οδό Διονύσου και στον δρόμο που ενώνει την οδό 

Διονύσου με τον δρόμο προς Αγίους Σαράντα (προς πεδίο Βολής).                             

Αρ. Φακ.: 8.1.0/23, 4.14.52 

 

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 επιδιορθωθούν οι φθορές στους πιο πάνω 

δρόμους.  
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2.19 Διαβουλεύσεις για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας – Φωτοβολταϊκό Πάρκο 

(ΑΜΧ/Δ011/2021). Αρ.Φακ.:1.7.5, 6.1.0/2 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα, για την επιστολή του κ. ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ, 

ημ.20/5/2021 και για την έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ημ.2/8/2021, αποχώρησε από 

την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην συστήσει την έκδοση της αιτούμενης 

πολεοδομικής άδειας. 

 

2.20  Αρ. Φακ.: Δ10/2006 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για την πιο πάνω υπόθεση και για την επιστολή ημ23/9/2021, 

αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνει αποδεκτό το αίτημα, σύμφωνα με το 

σημείωμα αρ.22, ημ4/3/2022. 

 

Ο κ. Γ. Καράς αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων που 

είχε, όπως είπε.  

 

2.21 Επιδιόρθωση δρόμων (πεζοδρόμια κλπ). Αρ. Φακ.: 8.1.0/37, 4.2.20, 4.14.38 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα και για την έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

ημ.23/2/2022, αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνουν ενέργειες σύμφωνα με την πιο πάνω 

έκθεση. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης όπως  κατασκευαστούν πεζοδρόμια 

από τις δύο πλευρές και να ζητηθούν προσφορές για την οριζόντια σήμανση στον δρόμο 

πίσω από την υπεραγορά Lidl στον Πρωταρά (μέρος οδού Θαλή). 

 

2.22 Εργασίες συντήρησης του Δημοτικού Μεγάρου. Αρ. Φακ.: 8.3.2/8, 8.3.2 

 

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 ετοιμασθούν προσφορές για την συντήρηση του 

Δημοτικού Μεγάρου (πογιάτισμα, αμμοβολή κλπ). 
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2.23 Δήμος Παραλιμνίου. Αρ.Φακ.:Δ125/2019 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για την πιο πάνω υπόθεση και για την έκθεση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, ημ.12/3/2021 (σημ.8), αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνουν ενέργειες, σύμφωνα με την πιο πάνω 

έκθεση, για να προχωρήσει η μελέτη για έκδοση της σχετικής άδειας για διάνοιξη, 

κατασκευή και εγγραφή δρόμου. 

 

2.24 Αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ και άλλος 

(ΑΜΧ/634/2021). Αρ. Φακ.: 1.7.6/3  

 

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 συστήσει την έκδοση της αιτούμενης  

Πολεοδομικής Άδειας. 

 

2.25 Αίτηση του κ. ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ (ΑΜΧ/0445/2021) για χορήγηση 

πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής 

Παραλιμνίου, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας στο Δήμο Παραλιμνίου. 

Αρ.Φακ.:1.7.6/6  

 

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 συστήσει την έκδοση της αιτούμενης  

Πολεοδομικής Άδειας.  

 

2.26 Προμήθεια διακοσμητικών συνόλων κολώνων και φωτιστικών για τον 

Παραλιακό Πεζόδρομο Πρωταρά Φάση Γ΄. Εισηγητική έκθεση αλλαγών και 

απαιτήσεων. Αρ. Φακ.:4.2.48/1, 4.2.48/2  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ιδιότητα του Προϊστάμενου Αναθέτουσας Αρχής, 

ενημερώθηκε με βάση την έκθεση ημ.13/4/2022 του Συντονιστή Συμβάσεων (διαγωνισμός 

αρ.35/20), για τα φωτιστικά Γ1', Γ2' φάσεων παραλιακού πεζόδρομου (με τον προμηθευτή 

PGS) και ενέκρινε όλες τις αλλαγές 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

Επίσης ενημερώθηκε και ενέκρινε τον χειρισμό των θεμάτων προμήθειας των υλικών, με 

βάση την επιστολή ημ. 8/9/2021 προς PGS, με το σχετικό παράρτημα παραγγελιών.  
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2.27 Σχέδια Παραλιακού Πεζόδρομου Δ' Φάσης. Αρ. Φακ.: 4.2.49 

 

Ο   Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα και για την έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

ημερομηνίας 20/4/2022, αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνουν ενέργειες, σύμφωνα με την πιο πάνω 

έκθεση. 

 

2.28 Αιτήσεις με αρ.φακ.:ΑΜΧ/245/2020 & ΑΜΧ/246/2020 για 

προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενα Οργανωμένα Διαμερίσματα, "Bohemian 

Gardens" και αλλαγή χρήσης τους σε ξενοδοχείο, στα τεμάχια με αρ.375, 376, 

377, 378, 385, 387, 388 του Αρ.Σχ.2-295-377, Τμήμα 15 – Εξαγορά υποχρέωσης 

κατασκευής δημόσιου δρόμου. Αρ.Φακ.: 4.14.53, B84/21, Β258/90 

 

Ο   Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού ενημέρωσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα και για την έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

ημ.10/3/2022, αποχώρησε από την αίθουσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως διαφωνήσει με την εισήγηση του Τμήματος 

Πολεοδομίας και Οικήσεως, αναφορικά με το οδικό δίκτυο όπως έχει σχεδιαστεί καθώς 

επίσης και με την εξαγορά υποχρέωσης κατασκευής δημόσιου δρόμου. 

 

3. Διάφορα  

 

3.1. Εκδηλώσεις κατακλυσμού. Αρ. Φακ.: 9.0.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ζητήθηκαν προσφορές για υποβολή προτάσεων 

συμμετοχής Ελλαδίτη καλλιτέχνη στις εκδηλώσεις του κατακλυσμού και ανταποκρίθηκε 

μόνο η εταιρεία ΧΧΧΧΧ με τις πιο κάτω προτάσσεις:  

 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ      €26.000 + ΦΠΑ  

Επιπρόσθετα ως επιλογή ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ   €  3.500 + ΦΠΑ 

και ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ     €  5.500 + ΦΠΑ 

 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ     €23.500 + ΦΠΑ 

 

Οι τιμές περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, διατροφή, μεταφορικά φόρος και 

αμοιβή καλλιτεχνών.  

 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ      €53.500 + ΦΠΑ 

Επιλογές ΧΧΧΧΧ  και ΧΧΧΧΧ  

 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ     €83.000 + ΦΠΑ 

Οι τιμές περιλαμβάνουν πέραν όσων αναφέρονται πιο πάνω, την ηχητική κάλυψη και 

φωτιστική κάλυψη καθώς και την εξέδρα. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να αποδεχθεί την προσφορά για τη 

συμμετοχή του ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ στην πιο πάνω τιμή επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα 

στον καλλιτεχνικό χώρο και θα προσελκύσει ανάλογο αριθμό επισκεπτών με τα ανάλογα 

οφέλη για την περιοχή. Επειδή η εταιρεία απαιτεί να πληρωθεί το συμφωνηθέν ποσό 

αμέσως μετά τη συναυλία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να εκδοθεί                                  

εκ των προτέρων επιταγή με το πιο πάνω ποσό την οποία θα φυλάσσει ο κ. Δήμαρχος και 

θα την εκδώσει μετά τη συναυλία.  

 

Αποφάσισε επίσης να γίνουν αποδεκτές χορηγίες από ενδιαφερόμενους για σκοπούς 

προβολής και διαφήμισης. Διαφώνησε ο κ. Α. Μουλαζίμης επειδή θεώρει υπερβολικό το 

ποσό, όπως είπε. 

 

2. Φιλανθρωπικές εισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 1.4.0, 2.4.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιχορήγηση της εκδρομής των συνταξιούχων 

μελών της ΠΕΟ με το ποσό των €1.000 από τα «Απρόβλεπτα» του κονδυλίου 

«Φιλανθρωπικές Εισφορές» 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 

 


