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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου 

7/17 
 

Ημερομηνία: 2 Μαρτίου 2017 
 
Ώρα έναρξης: 18:30΄ 
 
Ώρα Λήξης: 22:20΄ 
 
Παρόντες:  
 
κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  
κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (μέχρι το θέμα 4) 
κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 3.2) 
κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι μέρος του θέματος 3.2) 
κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
 
Απόντες: 
 
κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (για επαγγελματικούς λόγους)  
 
Παρακαθήμενος:  
 
κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  
 
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. Τ. Φλουρέντζου που απουσιάζει για  επαγγελματικούς λόγους. 
 
1. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου                       

5/17 ημερομηνίας 9/2/2017. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του 
5/17 ημερομηνίας 9/2/2017 χωρίς παρατηρήσεις. 
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2. Διάφορα  
 
2.1. Ανακατασκευή της Λεωφ. Περνέρας. Αρ. Φακ.: 4.2.5 
 
Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για την πρόοδο των εργασιών στο 
αναφερόμενο έργο και ότι σε συνάντησή του με τη Διευθύντρια των Δημοσίων Έργων 
και τον εργολάβο δεσμεύτηκαν ότι το κύριο μέρος, δηλαδή από τη διασταύρωση της 
Λεωφ. Περνέρας με την οδό Ελλήνων μέχρι το αντλιοστάσιο του ΣΑΠ και η οδός 
Περνέρας  θα παραδοθεί μέχρι τις 28/3/17.  
 
2.2. Ανακαινίσεις/επεκτάσεις ξενοδοχειακών μονάδων. Αρ. Φακ.: 1.7.5, 4.2.20, 

5.10.1 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το πιο πάνω θέμα και αφού διαπιστώθηκε ότι 
πιθανότατα να προκύψουν διάφορα προβλήματα κατά την έναρξη της τουριστικής 
περιόδου αποφάσισε:  
 

1) Να καταγραφούν οι ζημιές που έχουν γίνει στα πεζοδρόμια, οδοστρώματα ή 
αλλού εξαιτίας των πιο πάνω εργασιών και να σταλεί επιστολή στους υπεύθυνους 
με την οποία να ζητείται η αποκατάσταση των ζημιών, μέχρι την 31/3/2017. 

2) Με την ίδια επιστολή να ζητείται, με κατάλληλο τρόπο, να φροντίσουν έτσι ώστε 
να περιοριστεί η οπτική και ηχητική ρύπανση ευπρεπίζοντας και τακτοποιώντας 
τα εργοτάξιά τους.   

3) Να ληφθούν δικαστικά μέτρα εναντίον όσων δεν έχουν εξασφαλίσει πολεοδομική 
και οικοδομική άδεια. 

 
3. Εισηγήσεις Επιτροπών  

 
3.1. Παιδείας & Αθλητισμού. 20/2/2017. Αρ. Φακ.: 1.3.2/35 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 
Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασης 
της ημερομηνίας 20/2/2017 που επισυνάπτονται. 
 
Ειδικότερα για τα θέματα που έχουν παραπεμφθεί χωρίς εισήγηση αποφάσισε:  
 
Θέμα 3: Για ημερήσιο αγώνα η χρέωση να είναι €500 και για νυκτερινό €1.000 
 
Θέμα 4: Αναφορικά με τη δημιουργία Ιστορικού Αρχείου του Δήμου να συσταθεί ad hoc 
επιτροπή που θα προωθήσει τις απαραίτητες εργασίες στην οποία να συμμετέχουν οι                  
κ. Δήμαρχος, Α. Λοΐζου, Γ. Γιωργής και Ν. Μουλαζίμης ο οποίος ορίζεται και ως 
συντονιστής του έργου. 
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3.2. Τουρισμού. 27/1/2017. Αρ. Φακ.: 1.3.2/38 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 
Επιτροπής Τουρισμού όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής της 
ημερομηνίας 27/1/2017 με τις πιο κάτω παρατηρήσεις: 
 
Θέμα: 4: Οι ναυαγοσώστες να επαναρχίσουν εργασία στις 27/3/2017.  
 
Θέμα 7.1: Να κατασκευασθεί πρόσβαση λουομένων στην περιοχή Γλυκύ Νερό Β΄ 
 
Θέματα 7.3, 7.4, 7.5: Ήδη γίνονται ενέργειες.  
 
Ο κ. Γ. Ποταμός αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 
που είχε όπως είπε.  
 
Θέμα 3: Έγινε διεξοδική συζήτηση και εξετάστηκαν και άλλες αιτήσεις για άδεια 
τοποθέτησης παιγνιδιών μέσα στη θάλασσα και αποφασίστηκε να επανέλθει σε επόμενη 
συνεδρίαση.  
 
Η κα Τ. Τσόκκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 
που είχε, όπως είπε.  
 
4. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 
 
5. Αιτήσεις για παροχή νερού. Αρ. Φακ.: 4.7.5 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση παροχής νερού στις πιο κάτω γεωργικές 
αποθήκες:  
 

-  τεμ. 125 Σχ. 2-294-376 Τμήμα 17 
-  τεμ. 219 Σχ. 2-289-376 Τμήμα 11 

 
6. Διάφορα  
 
6.1.  Πρόταση Δημότη. Αρ. Φακ.: 4.11.3, 12.0.9 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την πρόταση δημότη που υπέβαλε με την επιστολή 
του ημερομηνίας 17/2/2017 και αποφάσισε την έγκρισή της αφού όμως διαφοροποιηθεί 
το προταθέν κείμενο.  
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6.2. Έκτακτοι Εποχικοί Εργάτες  και αγορά υπηρεσιών καθαριότητας.  
Αρ. Φακ.: 1.0.6/28, 2.2.0/4, 2.2.0/7, 7.0.3 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το υπόλοιπο άδειας που έχει σε πίστη του ο 
κάθε έκτακτος εποχικός εργάτης ξοφληθεί με χρήμα για να τερματισθεί η εργοδότησή 
τους στο Δήμο.  
 
Αποφάσισε επίσης όπως συνεχισθεί η αγορά υπηρεσιών μέχρι νεώτερης απόφασης αφού 
οι ανάγκες εξακολουθούν να υφίστανται.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεόδωρος Πυρίλλης  
Δήμαρχος  
 

 
 
 
 


