
1 
 

 
Πρακτικά Συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου 

18/17 
 
 
Ημερομηνία: 8 Ιουνίου 2017 
 
Ώρα έναρξης: 18:30΄ 
 
Ώρα Λήξης: 21:50΄ 
 
Παρόντες:  
 
κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  
κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  
κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 5) 
κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 9.1) 
κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 9.1) 
κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   
κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 
 κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από μέρος του θέματος 1) 
 
Παρακαθήμενοι:  
 
κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος 
κα. Έλλη Τσιήσιου     Δημοτική Ταμίας (για τα θέματα 1 και 2.1) 
Νομικός Σύμβουλος    (για τα θέματα 4 και 6)  
 
Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα δώδεκα μέλη και ότι 
πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 
παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του 
κ. Λ. Λοΐζου που απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης.  
 
1. Οικονομικές Καταστάσεις 2016. Αρ. φακ.: 1.5.0 
 
Η Δημοτική Ταμίας κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από μελέτη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων 
του Δήμου για το 2016 και αφού έλαβε απαντήσεις και διευκρινίσεις από τη Δημοτική 
Ταμία, στις ερωτήσεις των μελών, αποφάσισε την έγκρισή τους.  
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Ο κ. Λ. Λοΐζου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της υποβολής ερωτήσεων 
και απαντήσεων.  
 
2. Διάφορα.  
 
2.1. Εισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 13.0.4  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε με διαφωνία του κ. Γ. Ποταμού, την καταβολή του 
ποσού των €3.500 στην ΕΝΠ από τα «Απρόβλεπτα».  
 
Η Δημοτική Ταμίας αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως.  
 
3. Υποθέσεις (υδατοπρομήθειας) Επιτροπής Οικονομικών. Αρ. Φακ.: 4.7.0,  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 10.1 της συνεδρίασης 
10/17 ημερομηνίας 23/3/2017 εξέτασε τα πιο κάτω θέματα που παρέπεμψε η Επιτροπή 
Οικονομικών και αποφάσισε ως ακολούθως:  
 
- Επιστολή ημερομηνίας 9/9/2016 και αίτημα εταιρείας: Το θέμα να επανέλθει σε 

επόμενη συνεδρίαση για να παρουσιασθούν και τα οφειλόμενα ποσά.  
 
- Καθυστερημένα τέλη παλαιών ετών: Να δοθούν στους δικηγόρους που εξέφρασαν 

επιθυμία να αναλαμβάνουν υποθέσεις του Δήμου με σχετική επιστολή τους, για 
οφειλές από €1.000 και άνω σωρευτικά. Οι δικηγόροι να αποστέλλουν 
προειδοποιητική επιστολή δίδοντας προθεσμία 15 ημερών για εξόφληση και για κάθε 
τέτοια επιστολή να χρεώνουν όσα αναφέρονται στο έντυπο με τους όρους που 
καθόρισε το Δημοτικό Συμβουλίου για την νομική εκπροσώπηση.  

 
4. Πρόταση Νομικού Σύμβουλου σε σχέση με πρώην εργάτη ενοικίασης ειδών 

παραλίας. Αρ. Φακ.: 2.1.10, 29.2.03 
 
Ο νομικός σύμβουλος κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και ενημέρωσε 
το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συνημμένη πρότασή του. 
 
Απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις των μελών και στη συνέχεια αποχώρησε από την 
αίθουσα συνεδριάσεως.  
 
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων διαμορφώθηκαν δύο απόψεις. Η μία για 
αναβολή σε επόμενη συνεδρία η λήψη απόφασης και η άλλη για λήψη απόφασης στη 
σημερινή συνεδρία και αφού τέθηκαν σε ψηφοφορία, ψηφίσθηκαν ως ακολούθως: 
 
α) Αναβολή σε επόμενη συνεδρία η λήψη απόφασης: Τ. Τσόκκου, Σ. Κωνσταντίνου,                      

Γ. Ποταμός, Τ. Φλουρέντζου, Μ. Μουλαζίμη.  
 
β)  Να ληφθεί απόφαση στη σημερινή συνεδρίαση: Δήμαρχος, Α. Μουλαζίμης,                  

Κ. Ιωακείμ, Λ. Λοΐζου, Α. Λοΐζου, Γ. Καράς, Μ. Τσιολάκης, Τ. Βλίττης. 
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Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
να ληφθεί απόφαση στη σημερινή συνεδρίαση και γι’ αυτό ο κ. Δήμαρχος έθεσε σε 
ψηφοφορία την πρόταση του Νομικού Συμβούλου όπως περιγράφεται στη συνημμένη 
επιστολή του και ψηφίσθηκε ως ακολούθως: 
 
α)  Υπέρ: Δήμαρχος, Α. Μουλαζίμης, Κ. Ιωακείμ, Α. Λοΐζου, Τ. Φλουρέντζου,                       

Τ. Βλίττης, Μ. Τσιολάκης, Γ. Καράς, Μ. Μουλαζίμη, Λ. Λοΐζου. 
  
β)  Εναντίον: Τ. Τσόκκου , Γ. Ποταμός. 
 
γ)  Αποχή: Σ. Κωνσταντίνου  
 
Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη 
του εργάτη με τους όρους που περιγράφονται στην αναφερόμενη επιστολή του Νομικού 
Συμβούλου, όμως επειδή όπως ανέφερε ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας δεν επιτρέπονται 
οι προσλήψεις, το Δημοτικό Συμβούλιο ανέθεσε στον νομικό σύμβουλο να διερευνήσει 
και εξεύρει τρόπο νόμιμης πρόσληψης του πιο πάνω εργάτη.  
 
5. Αίτηση ναυαγοσώστη για άδεια άνευ απολαβών. Αρ. Φακ.: 70.0.43 
 
Ο κ. Κ. Ιωακείμ αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως λόγω συγγενικής σχέσης 
που έχει με τον αιτητή, όπως είπε.  
 
Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας επεσήμανε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο αιτητής, είναι 
για τρίτη φορά που ζητά άδεια άνευ απολαβών και ότι για το συγκεκριμένο τμήμα 
προσλαμβάνεται έκτακτο προσωπικό. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εγκρίνει για τελευταία φορά 
την αίτηση του για άδεια άνευ απολαβών μέχρι 31/3/2018.  
 
Διαφώνησε ο κ. Γ. Καράς διότι είναι επαναλαμβανόμενο αίτημα, όπως είπε. 
 
Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε αποχή.  
 
6. Καταγγελία για ισχυριζόμενη κακόβουλη ζημιά από εργάτη του Δήμου σε 

αυτοκίνητο. Αρ. Φακ.: 1.5.3, 29.1.36 
 
Ο κ. Κ. Ιωακείμ επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις συνημμένες επιστολές παραπονούμενης 
και του δικηγόρου της καθώς και για το σημείωμα του Γραμματειακού Λειτουργού                
κ. Τ. Ζουβάνη και κάλεσε στην αίθουσα συνεδριάσεως τον νομικό σύμβουλο για να 
εκφράσει την νομική του άποψη, ο οποίος αφού ενημερώθηκε για τις αναφερόμενες 
επιστολές και σημείωμα, είπε ότι κατά την άποψή του ο Δήμος θα πρέπει να καταβάλει 
το ποσό των €350, επειδή σε περίπτωση που η παραπονούμενη προσφύγει στο 
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δικαστήριο εναντίον του Δήμου έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει και να κληθεί ο 
Δήμος να πληρώσει πέραν του ποσού αυτού και άλλα έξοδα όπως δικηγορικά, ειδικές 
αποζημιώσεις κλπ.  
 
Ο νομικός σύμβουλος αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα όσα πιο πάνω αναφέρονται αποφάσισε 
όπως καταβληθεί το ποσό των €350 στην παραπονούμενη.  
 
Διαφώνησαν οι κ. Γ. Ποταμός, Γ. Καράς, Λ. Λοΐζου και Σ. Κωνσταντίνου.  
 
7. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  
 
Διαφώνησε ο κ. Γ. Ποταμός διότι δεν υπάρχει αποθηκάριος, όπως είπε.  
 
8. Υποθέσεις προνοίας. Αρ. φακ.: 12.0.0, 1.5.2 
 
Προσωπικά δεδομένα. 
 
9. Διάφορα.  
 
9.1. Οδικό δίκτυο περιοχής «Δαμνί». Αρ. Φακ.: 4.14.37, 4.14.39 
 
Ο κ. Α. Λοΐζου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως λόγω συγγενικής σχέσης που 
έχει με επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες, όπως είπε. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αποσταλεί στο Τμήμα Πολεοδομίας για 
έγκριση της όδευσης που φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο και αφορά στο τμήμα 15               
Αρ. Σχ. 2-294-378 και 2-294-377 με την οποία θα επιτευχθεί η σύνδεση της                    
Λεωφ. Περνέρας με την Λεωφ. Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο σε δύο σημεία και θα δώσει 
ανάπτυξη σε μια περίκλειστη περιοχή που εμπίπτει σε τουριστική ζώνη.    
 
Ο κ. Γ. Ποταμός αποχώρησε από την συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 
που είχε, όπως είπε.  
 
9.2. Απαλλοτριώσεις. Αρ. Φακ.: 4.1.125, 4.1.126 
 
Ο κ. Α. Λοΐζου επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια αναβάθμισης και ανάπτυξης της αστικής περιοχής 
του Δήμου, αποφάσισε την απαλλοτρίωση των πιο κάτω ιδιοκτησιών:  
 
(α) Το τεμάχιο με αρ. 300 του Κτημ. Σχεδίου 1-2895-3785, τμήμα 23 με σκοπό τη 

δημιουργία Δημοτικών κτιρίων και χώρου στάθμευσης. 
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(β)  Το τεμάχιο με αρ. 43 του Κτημ. Σχεδίου, τμήμα 23 με σκοπό τη δημιουργία 

Δημοτικών κτιρίων και χώρου στάθμευσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεόδωρος Πυρίλλης  
Δήμαρχος  


