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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

14/18 

 

Ημερομηνία: 14 Μαΐου 2018 

 

Ώρα έναρξης: 19:00΄ 

 

Ώρα Λήξης: 20:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από μέρος του θέματος 1)  

 

Απόντες:  

 

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Παρακαθήμενοι:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

κ. Χριστάκης Βασιλείου    Δημοτικός Μηχανικός (για το θέμα 1) 

 

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

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των  

κ. Γ. Καρά, Σ. Κωνσταντίνου και Τ. Φλουρέντζου που απουσιάζουν καθώς και του               

κ. Λ. Λοΐζου που απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

1. Άδειες Λειτουργίας. Αρ. Φακ.: 5.9.0, 5.9.27/3, Β698/79, 1.8.4/125, 1.7.5, 1.7.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο επανεξέτασε το πιο πάνω θέμα ενόψει των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι διάφοροι επιχειρηματίες για εξασφάλιση των απαιτούμενων 

πιστοποιητικών με βάση την απόφαση στο θέμα 3 της συνεδρίασης 11/18 ημερομηνίας 

26/4/2018. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε 

υπόψη τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 112 του Περί Δήμων Νόμου καθώς και το 

περιεχόμενο της επιστολής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αρ. φακ. 27.01.004.006.007 

ημερομηνίας 4/4/2018 και αφού έλαβε επίσης υπόψη ότι έχει ήδη αρχίσει η τουριστική 

περίοδος, την έλλειψη προσωπικού στο Δήμο και επιπρόσθετα αφού έκρινε ότι τα 

προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην τουριστική βιομηχανία της περιοχής θα είναι 

τεράστια, αποφάσισε να χορηγούνται οι άδειες λειτουργίας και να τίθενται ως 

παράρτημα οι όροι που αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση. 

 

Ο κ. Λ. Λοΐζου προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

Αποφάσισε επίσης ότι στις περιπτώσεις που ο Δήμος ενημερώνεται από την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία ότι υποστατικό που δεν 

πληροί τους όρους τους, εξουσιοδοτείται η Υγειονομική Επιθεωρήτρια να ανακαλεί 

άμεσα τις άδειες λειτουργίας και ποτού που έχουν εκδοθεί για το συγκεκριμένο 

υποστατικό.  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός αποχώρησε από τη συνεδρίαση.  

 

2. Διάφορα  

 

2.1. Οριοθέτηση Δήμου. Αρ. Φακ.: 4.3.0, 8.18.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο δρόμος στην περιοχή «Κάμπος» προς το 

πράσινο σημείο οριοθετηθεί στη σωστή του θέση και τοποθετηθεί υποθεμέλιο. 

 

2.2. Εκδήλωση Μαστίχομα 2018. Αρ. Φακ.: 9.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την πρόταση για τις εκδηλώσεις «Μαστίχομα» 2018 

στην παραλία Αγίας Τριάδας και αποφάσισε κατά πλειοψηφία όπως εγκρίνει τη 

διεξαγωγή των εκδηλώσεων αφού πληρωθούν  τα αντίστοιχα ποσά των αναφερόμενων 

ημερομηνιών:  

  

 26/5/2018 €  5.000 

28/7/2018 €10.000 

11/8/2018 €10.000 

 

Διαφώνησε ο κ. Λ. Λοΐζου λόγω των περσινών προβλημάτων που είχαν προκληθεί κατά 

τις αντίστοιχες εκδηλώσεις.  

 

2.3. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πληρωμής των τιμ. 46988, 47161, 

47159 ύψους €2.418,08 που αφορούν συντήρηση και επιδιόρθωση των γεννητριών του 

Δημοτικού Μεγάρου και του Δημοτικού Σταδίου. 
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2.4.  Αίτημα ιδιοκτητών ακτοπλοϊκών σκαφών. Αρ. Φακ.: 7.0.8 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι ιδιοκτήτες ακτοπλοϊκών 

σκαφών έστειλαν επιστολή με οποία ζητούν να μειωθεί η χρέωση για τη χρήση των 

γραφείων. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι δεν γίνεται δεκτό τέτοιο αίτημα και ότι 

παραμένει το ύψος της χρέωσης όπως έχει αποφασισθεί στο θέμα 1 της συνεδρίασης 

12/18 ημερομηνίας 3/5/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης 

Δήμαρχος  


