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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

21/22 

 

Ημερομηνία: 11 Οκτωβρίου 2022 

 

Ώρα έναρξης: 10:30΄ 

 

Ώρα λήξης: 11:45΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης Αντιδήμαρχος (από το θέμα 6) 

κ. Σταύρος Σταύρου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 10.1) 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 1) 

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 3)  

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 6)  

 

Απόντες:  

 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενοι: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

κ. Χριστάκης Βασιλείου  Δημοτικός Μηχανικός (για μέρος των θεμάτων 9.1 μέχρι 9.5) 

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία, αφού είναι παρόντα οκτώ μέλη και ότι 

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων 

των κ. Τ. Βλίττη και Τ. Φλουρέντζου που απουσιάζουν καθώς και των                                             

κ.  Α. Μουλαζίμη, Γ. Ποταμός και Τ. Τσόκκου που απουσίαζαν κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

1. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 19/22 

ημερομηνίας 15/9/2022. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο προυπολογισμός για τις εργασίες που 

αναφέρονται στο θέμα 7 καθορισθεί  στα €500.000 και επιπρόσθετα να καταγραφεί και 

απόφαση για προκήρυξη άλλης προσφοράς με προϋπολογισμό επίσης €500.000 για 

ξύσιμο και επάλειψη με ασφαλτικό σκυρόδεμα διαφορών δρόμων που θα αποφασισθεί 

αργότερα.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του 

19/22 ημερομηνίας 15/9/2022 με τια πιο πάνω παρατηρήσεις 

 

2. Διόρθωση των πρακτικών της συνεδρίασης 17/22 ημερομηνίας 28/7/2022.                

Αρ. Φακ.: 1.3.1, 5.9.5, 8.7.0 

  

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι στα πρακτικά της συνεδρίασης 17/22 

ημερομηνίας 28/7/2022 εκ παραδρομής δεν καταγράφηκε το πιο κάτω κείμενο που 

αφορούσε στην απόφαση για δημιουργία προσωρινού χώρου διαχείρισης αποβλήτων 

και αποφάσισε όπως καταγραφεί ως θέμα 7 στα πρακτικά της υπό αναφορά 

συνεδρίασης και ως εκ τούτου να διορθωθεί η τελευταία σελίδα και υπογραφεί ξανά 

από τον κ. Δήμαρχο:  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε την άμεση ανάγκη που έχει ο Δήμος για τη 

λειτουργία του χώρου διαχείρισης στερεών αποβλήτων.  

 

Ο Δημοτικός Γραμματέας ενημέρωσε εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο για το 

απαγορευτικό διάταγμα που έχει εκδοθεί στις 7-4-2022 από το Επαρχιακό Δικαστήριο 

με το οποίο ο Δήμος διατάσσεται να σταματήσει και/ή αναστείλει τη ρίψη και 

εναπόθεση δημοτικών αποβλήτων σε μη αδειοδοτημένο χώρο (δίπλα από τον πρώην 

σκυβαλλότοπο Παραλιμνίου) και επιβάλει στο Δήμο τη μετακίνηση των αποβλήτων 

που έχουν τοποθετηθεί και την αναστολή λειτουργίας του σταθμού μεταφόρτωσης 

όπου γίνεται η απόρριψη οικιακών αποβλήτων.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την παλαιότητα των σκυβαλοφόρων 

οχημάτων καθώς και την δυσκολία εξεύρεσης οδηγών για την εργασία αυτή και 

δεδομένης της σημασίας της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων ιδιαίτερα την 

καλοκαιρινή περίοδο αποφάσισε όπως προχωρήσει στη δημιουργία προσωρινού χώρου 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο τεμάχιο 9, Φ/Σχ.: 2-295-374, Τμήμα:20.  

Ο Δημοτικός Γραμματέας επισήμανε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η δημιουργία του 

χώρου αυτού, έστω και προσωρινού δεν καλύπτεται με οποιαδήποτε άδεια και το 

γεγονός αυτό αντίκειται στη νομοθεσία.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εμμείνει στην απόφαση του αναγνωρίζοντας 

ότι κανένα μέλος του προσωπικού δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.  

Για τη δημιουργία του προσωρινού χώρου διαχείρισης στερεών αποβλήτων, το 

Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως για τις χωματουργικές εργασίες και εργασίες 

σκυροδέματος αξιοποιηθούν οι συμβάσεις του Δήμου που είναι σε ισχύ. Επιπλέον, για 

το οικοδομικό σίδηρο που θα απαιτηθεί να χρησιμοποιηθεί αποφάσισε όπως ζητηθούν 

προσφορές από προμηθευτές με εκτίμηση κόστους €4.500,00-. Όσον αφορά τις 

εργασίες για το ξυλότυπο αποφασίστηκε όπως αγορασθούν όλα τα υλικά που 

απαιτούνται (εκτίμηση κόστους €1.500,00) και οι εργασίες τοποθέτησης να γίνουν από 

τα συνεργεία του Δήμου. Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε όπως για τις εργασίες 

διάστρωσης του σκυροδέματος ζητηθούν προσφορές από ιδιώτες.                                                         
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3. Παράταση ασφαλιστικών συμβολαίων. Αρ. Φακ.: 2.9.1/1, 2.9.3, 2.9.1/3 

 

Ο κ. Γ. Ποταμός προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ενεργοποίηση της πρόνοιας των 

ασφαλιστικών συμβολαίων του Δήμου με την Υδρόγειο Ασφαλιστική αναφορικά με 

την κάλυψη ευθύνης εργοδότη, την Κεντρική Ασφαλιστική αναφορικά με την Αστική 

Ευθύνη και Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων και την Eurolife αναφορικά με την 

Ασφάλεια Ζωής, για την ασφαλιστική κάλυψη για ακόμα ένα χρόνο.  

 

4. Πρόταση Πανεπιστημίου Κύπρου για τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων στα 

πλαίσια των διαδικασιών πρόσληψης Τεχνικού Μηχανικού. Αρ. Φακ.: 2.0.21 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της πιο πάνω πρότασης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου όπως περιγράφεται στη συνημμένη επιστολή του καθώς και 

τις Οδηγίες και Κανονισμούς προς τους Υποψηφίους και τη Σύμβαση Ανάθεσης 

Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικών Χαρακτήρα μεταξύ του Δήμου  Παραλιμνίου 

και του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α που επίσης επισυνάπτονται.   

 

Επιπρόσθετα αποφάσισε και καθόρισε την πιο κάτω εξεταστέα ύλη: 

 

α. Ελληνικά (Έκθεση Ιδεών, Κατανόηση Κειμένου, Γλωσσικές και Γραμματικές 

Παρατηρήσεις) – με βαρύτητα 15%. 

 

β. Αγγλικά (Έκθεση Ιδεών, Κατανόηση Κειμένου) – με βαρύτητα 15%. 

 

γ. Τεστ Ικανοτήτων (αριθμητικός/λογικός συλλογισμός, αφαιρετικός 

συλλογισμός, λεκτική ικανότητα)  – με βαρύτητα 30%. 

 

δ.  Ειδικό Θέμα – με βαρύτητα 40%: 

− Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96) 

− Επιμέτρηση / κοστολόγηση εργασιών σε κατασκευαστικά έργα 

− Χωρομετρικές και τοπογραφικές εργασίες 

− Ποιοτικός έλεγχος εργασιών και διασφάλιση ποιότητας σε κατασκευαστικά 

έργα 

− Προγραμματισμός και έλεγχος προόδου εργασιών σε κατασκευαστικά έργα 

− Ασφάλεια και Υγεία στα κατασκευαστικά έργα 

− Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος (Ν.90/1972) 

− Βασικές πρόνοιες του Περί Δήμων Νόμου (Ν.111/85) 

− Βασικές πρόνοιες του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου 

Νόμου [Ν.158(Ι)/1999] 

− Οι περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμοί του Δήμου Παραλιμνίου                 

(Κ.Δ.Π. 374/2000) 
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5. Εισηγήσεις σύσκεψης μελών της Επιτροπής Πολιτισμού όπως 

περιγράφονται στα συνημμένα πρακτικά ημερομηνίας 8/9/2022 που 

επισυνάπτονται. Αρ. Φακ.: 1.3.2/36, 9.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων μελών 

της Επιτροπής Πολιτισμού όπως περιγράφονται στα συνημμένα πρακτικά ημερομηνίας 

8/9/22 που επισυνάπτονται.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε επίσης την κοινή επιστολή των σχολών χορού 

ημερομηνίας 10/10/2022 με την οποία ζητούν να πληρώνονται για κάθε εκδήλωση που 

καλούνται να λαμβάνουν μέρος και αποφάσισε όπως για κάθε τέτοια εκδήλωση που 

προγραμματίζεται όπου θα υπάρχει και χορός να προκηρύσσεται σχετική προσφορά.   

 

6. Αιτήσεις για υδροδότηση. Αρ. Φακ.: 4.7.5 

 

Οι κ. Α. Μουλαζίμης και Τ. Τσόκκου προσήλθαν στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια της απόφασής του στο θέμα 6 της συνεδρίασης 

12/21 ημερομηνίας 27/5/21 αποφάσισε: 

 

Τη  σύνδεση των πιο κάτω υποστατικών με την υδατοπρομήθεια: 

 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ αρ. ταυτότητας ΧΧΧΧΧ τεμ. 828 Σχ. 2-290-376 τμήμα 12. 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ αρ. ταυτότητας ΧΧΧΧΧ τεμ. 3, 4, 6, 7, 15, 17                                    

Σχ. 2-291-381, τμήμα 6 (για το πράσινο διαχωρισμού οικοπέδων.  

 

Για τις πιο κάτω αιτήσεις αποφάσισε ως ακολούθως: 

 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ αρ. διαβατηρίου ΧΧΧΧΧ για το τεμάχιο 178  Σχ. 2-293-376 

τμήμα 18 δεν εγκρίνεται η αίτησή του επειδή σύμφωνα με έκθεση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, αφορά οικοδομή για την οποία η σχετική άδεια είχε λήξει στις 

23/4/2006, δεν είχαν πληρωθεί δικαιώματα παροχής νερού και η οικοδομή 

ολοκληρώθηκε διαφορετικά από τα αρχικά σχέδια.  

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ & ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ αρ. ταυτότητας ΧΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧ 

αντίστοιχα τεμ. 115 Σχ. 2-294-375 Τμήμα 18 δεν εγκρίνεται η αίτησή τους 

επειδή, σύμφωνα με έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, αφορά οικοδομή για την 

οποία η σχετική άδεια είχε λήξει στις 19/2/2011, δεν είχαν πληρωθεί 

δικαιώματα παροχής νερού και η οικοδομή ολοκληρώθηκε διαφορετικά από τα 

αρχικά σχέδια. 

- ΧΧΧΧΧΧ αρ. Εγγραφής ΧΧΧΧΧ τεμ. 378 Σχ. 2-291-377 Τμήμα 13 δεν 

εγκρίνεται η αίτηση επειδή η αιτήτρια εταιρεία κατέχει μόνο μερίδιο του 

κτήματος και ήδη στο τεμάχιο υφίσταται υδροδοτούμενο υποστατικό.  
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7. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

8. Τέλη Σκυβάλων και Επαγγελματικής Άδειας. Αρ. Φακ.: 3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του καταλόγου τελών σκυβάλων και 

επαγγελματικής άδειας για το 2022 ο οποίος υπογράφηκε από τα παρόντα μέλη και 

φυλάσσεται στο αρχείο της οικονομικής υπηρεσίας.  

 

9. Υποθέσεις Τεχνικής Υπηρεσίας.  

 

9.1 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 17/19 
 

- Β 55/22 
 

- Β 61/22 
 

- Β 75/06 
 

- Β 23/22 
 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση αδειών οικοδομής για 

τις πιο πάνω υποθέσεις.  

 

9.2 Αιτήσεις για ανανέωση 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 117/19 
 

- Β 86/18 
 

- Β 97/16 
 

- Β 82/17 
 

- Β 83/17 
 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση ανανέωσης των πιο 

πάνω αδειών οικοδομής.  

 

9.3 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 95/05 
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- Β 58/2005 
 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ενημερωθεί το Επαρχιακό Κτηματολόγιο 

σύμφωνα με το σχετικό σημείωμα στους φακέλους. 

 

9.4 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 56/22 
 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση άδειας διαχωρισμού για 

την   πιο πάνω υπόθεση. 

 

9.5 Αιτήσεις για ανανέωση 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 72/20 
 

- Δ 30/77 
 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση ανανέωσης των πιο 

πάνω αδειών διαχωρισμού.  

 

10. Διάφορα  

 

10.1. Εισφορές σε άλλους οργανισμούς. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 13.0.5, 4.9.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση του ποσού των €723,13 στον Παγκύπριο 

Σύνδεσμο Παλαιών Προσκόπων (€223,13 λογαριασμός ανακυκλωμένου νερού για 

δασύλλιο που συντηρούν και €500).  

 

10.2. Αγορά ιδιωτικού τεμαχίου με αρ. 879, του Σχ. 2-291-376 Τμήμα 12                                        

εγγεγρ. μερίδιο το ΟΛΟΝ. Αρ. Φακ.: 1.6.4, 5.9.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να αγοράσει το κτήμα με αρ. 879 του                          

Σχεδ. 2-291-376 τμήμα 12 στην περιοχή αμπέλι εκτάσεως 3, 196τμ. ιδιοκτησίας του                     

κ. ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ για το λόγο ότι ο Δήμος τα προηγούμενα χρόνια, τοποθέτησε 

μεγάλες ποσότητες σκυβάλων, στο κτήμα με αποτέλεσμα η εκμετάλλευση και 

αξιοποίησή του από τον ιδιοκτήτη να καταστεί δύσκολη έως αδύνατη. Το Δημοτικό 

Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την έκθεση εκτίμησης της αγοραίας αξίας του 

ακινήτου ημερομηνίας 27/4/22 την οποία ετοίμασε ο κ. Φώτης Ιωάννου εκ μέρους του 

ιδιοκτήτη καθόρισε ως τίμημα αγοράς του κτήματος το ποσό των €50.000. 
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10.3. Απαλλοτρίωση ιδιωτικού τεμαχίου με αρ. 246 του Σχ. 1-2895-3785,                   

Τμήμα 23. Αρ. Φακ.: 4.1.148 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια προώθησης νέων έργων για αναβάθμιση και 

ανάπτυξη της αστικής περιοχής του Δήμου αποφάσισε την απαλλοτρίωση του 

κτήματος με αρ. τεμαχίου 246 του Σχεδίου 1-2895-3785 Τμήμα 23 στο οποίο υφίσταται 

παλαιά κατοικία με σκοπό την κατεδάφισή της και τη διεύρυνση του οδικού δικτύου 

της περιοχής τη δημιουργία χώρου στάθμευσης και τη κατασκευή άλλων κοινωφελών 

έργων.  

 

Το εν λόγω τεμάχιο συνορεύει με το τεμάχιο 247 του Σχεδίου 1-2895-3785,                    

Τμήμα 23 (παλαιός κινηματογράφος Λήναιον) το οποίο έχει απαλλοτριωθεί με την 

απόφαση ΔΣ 11/17 ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2017 η οποία τροποποιήθηκε με την 

απόφασή ΔΣ 17/22 ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2022, για τους ίδιους σκοπούς ως ανωτέρω 

και αποφασίζεται όπως η υλοποίηση τους πραγματοποιηθεί θεωρώντας ως ενιαία 

έκταση γης αμφότερα τα κτήματα.  

 

10.4.  Απαλλοτρίωση μέρους του τεμαχίου 281 του Φ/Σχ. 33/45Ε2 ιδιοκτησίας της 

κας ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ  εγγεγρ. μερίδιο ½ και ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ                                 

εγγεγρ. μερίδιο ½ . Αρ. Φακ.: 4.1.78 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να καταβάλει στις ιδιοκτήτριες του κτήματος με 

αρ. τεμάχιο 281 του Φ.Σχ. 33/45Ε2 (νέο τεμάχιο 777 του Σχεδ. 2-289-380 Τμήμα 5,     

Αρ. Εγγρ. 0/22379) κα ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ για το ανά ½ εγγεγρ, 

μερίδιό τους το ποσό των €1.590 σε κάθε ιδιοκτήτρια και επιπλέον νόμιμο τόκο 

σύμφωνα με τους περί Απαλλοτριώσεως Νόμους του 1962-2014 από τις 12/3/99 

ημερομηνία δημοσίευσης Γνωστοποίησης Απαλλοτρίωσης ως αποζημίωση για την 

απαλλοτρίωση μέρους του κτήματος τους εκτάσεως 31τμ. με σκοπό τη συνέχιση και 

ευθυγράμμιση του οδικού δικτύου της περιοχής που βρίσκεται το κτήμα.   

  

10.5. Ορισμός Αξιολογητή Ευρωπαϊκού Προγράμματος. Αρ. Φακ.: 7.9.10/6 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ο κ. ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ του Ελεγκτικού 

Γραφείου KPST που είχε ορισθεί ως Αξιολογητής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Invalor 

101 A network for joint valorization of material flows in tourist areas” στο οποίο 

συμμετέχει ο Δήμος, δήλωσε την παραίτησή του και αποφάσισε τον ορισμό του 

Ελεγκτικού Γραφείου HMI & Partners ως Αξιολογητή του πιο πάνω προγράμματος με 

αμοιβή €3.500 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

10.6. Απαιτήσεις αποζημιώσεων. Αρ. Φακ.: 2.9.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις πιο κάτω απαιτήσεις για τις πιο κάτω 

απαιτήσεις αποζημιώσεων και αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές εκθέσεις της Τεχνικής 

Υπηρεσίας αποφάσισε την καταβολή των ποσών που αναφέρονται: 

 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ. Ζημιά στο αυτοκίνητό του που κτύπησε σε λακκούβα στην 

οδό Θ. Χ"Θεοδοσίου (περιοχή Λίμνης) ποσό €803,01. 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ. Ζημιά στο αυτοκίνητό του που κτύπησε σε κατεστραμμένο 

πεζοδρόμιο στην οδό Προφήτη Ηλία ποσό €219,96.  
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10.7.  Επιστροφή υπερπληρωμής. Αρ. Φακ.: 8.7.0/19, 6.1.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ο Ανάδοχος της προσφοράς 11/20, για 

παραχώρηση άδειας τοποθέτησης κινητής καντίνας στην παραλία Σκουταρόσπηλιοι, 

ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ, για τις διευκολύνσεις που του παρέχει ο Δήμος έχει πληρώσει το 

ποσό των €2.456,48 πέραν του ορθού ποσού που έπρεπε να καταβάλει και αποφάσισε 

όπως το αναφερόμενο ποσό επιστραφεί στον δικαιούχο.  

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης δήλωσε ότι απέχει από τη συζήτηση και απόφαση επειδή είχε 

διαφωνήσει εξαρχής με αυτές τις προσφορές, όπως είπε.  

 

10.8. Τουριστική Προβολή. Αρ. Φακ.: 7.0.19 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο κ. Λ. Λοΐζου εκπροσωπήσει το Δήμο στην 

τουριστική έκθεση του Λονδίνου WΤΜ 7/11/22-9/11/22 και να του καταβληθεί το 

προβλεπόμενο επίδομα καθώς και τα αεροπορικά εισιτήρια και έξοδα διαμονής.  

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος    


