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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

5/18 

 

Ημερομηνία: 1 Μαρτίου 2018 

 

Ώρα έναρξης: 19:10΄ 

 

Ώρα Λήξης: 21:30΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος (εκτός του θέματος 5) 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 1) 

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει πλήρης απαρτία.  

 

1. Προϋπολογισμός 2018. Αρ. Φακ.: 1.4.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι στα πλαίσια εξέτασης του προϋπολογισμού 

του Δήμου για το 2018 από τα υπουργεία εσωτερικών και οικονομικών, εκκρεμούν τα 

θέματα προσωπικού και αφού έλαβε υπόψη τις ανάγκες του Δήμου αποφάσισε:  

 

1) Να ζητηθεί η έγκριση πρόσληψης 49 εκτάκτων εποχικών εργατών όπως 

αναφέρεται στο θέμα 3.3 της συνεδρίασης 3/18 ημερομηνίας 6/2/2018.  

 

2) Να ζητηθεί η έγκριση τοποθέτησης της .. 

 

3) Ως τουριστικός Δήμος να ζητηθεί μια επιπρόσθετη θέση Λειτουργού Δημοτικής 

Υπηρεσίας με τουριστικά κυρίως καθήκοντα.  
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4) Να υποβληθεί αίτημα για 4 νέες θέσεις Γραμματειακού Λειτουργού λόγω 

επιτακτικής ανάγκης καταρτισμού οργανογράμματος με σκοπό την τοποθέτηση, 

όσων θα καταλάβουν τις θέσεις ως επικεφαλής των τμημάτων που θα προκύψουν.  

 

5) Να ζητηθεί μια επιπρόσθετη θέση Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας λόγω των 

πολλών έργων που προωθούνται.  

 

6) Να ζητηθεί η έγκριση μετονομασίας της θέσης Υγειονομικού Επιθεωρητή σε 

Υγειονομικό Λειτουργό  

 

7) Λόγω του τεράστιου όγκου αιτήσεων για άδειες που υποβάλλονται στο Δήμο 

αλλά και πολλών άλλων που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν, να ζητηθεί η 

έγκριση μιας επιπρόσθετης θέσης Τεχνικού. 

 

Επίσης, να ζητηθεί η έγκριση μετονομασίας ενός Τεχνικού σε Τεχνικό Μηχανικό  

 

8) Να ζητηθεί αναδρομικά από το 2009 έγκριση 4 θέσεων Βοηθού Γραμματειακού 

Λειτουργού για να καλυφθούν οι 4 υπάλληλοι που προσλήφθηκαν τότε.  

 

9) Να δηλωθεί ότι .. 

 

Ο κ. Σ. Κωνσταντίνου αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

2. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με διαφωνία του κ. Γ. Ποταμού αποφάσισε την έγκριση του πιο 

κάτω πληρωμών:  

 

 

3. Διάφορα  

 

3.1. Μελέτη ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Αρ. Φακ.: 8.0.12 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι η μελέτη για την ανάπτυξη ανθρώπινου 

δυναμικού του Δήμου έγινε προ 15ετίας και τα αποτελέσματα και προτάσεις που 

προέκυψαν ουδέποτε εφαρμόστηκαν, αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει επιτροπή 

αποτελούμενη από τους κ. Λ. Λοΐζου, Γ. Καρά, Κ. Ιωακείμ, Τ. Βλίττη και                               

Τ. Φλουρέντζου για να προβεί  σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες, χωρίς να απαιτείται 

άλλη έγκριση από  το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να ανατεθεί σε κατάλληλο 

γραφείο η διεξαγωγή της πιο πάνω μελέτης.  
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3.2. Τάφοι ηρώων 1974. Αρ. Φακ.: 9.0.7/3, 1.6.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως παραχωρείται το ποσό των €2.500 σε κάθε 

οικογένεια ηρώα του 1974, που περιλαμβανόταν στον κατάλογο αγνοουμένων, για 

κάλυψη του κόστους κατασκευής του τάφου αφού έλαβε υπόψη ότι κάθε οικογένεια 

λαμβάνει το ποσό των €2.000 από την Επιτροπή Αγνοουμένων για τον ίδιο σκοπό.  

 

3.3. Κατασκευή πάρκου και χώρου πρασίνου. Αρ. Φακ.: 4.1.134 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 5.2 της συνεδρίασης 

3/18 ημερομηνίας 6/2/2018 αποφάσισε τον ορισμό μελετητή και τοπογράφους για το πιο 

πάνω έργο.  

 

Διαφώνησαν οι κ. Α. Μουλαζίμης, Μ. Μουλαζίμη και Γ. Ποταμός. 

 

3.4. Πασχαλινές εκδηλώσεις. Αρ. Φακ.: 9.0.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ποσό ύψους €5.000 από τα «Παραλίμνια» 

διατεθεί επιπρόσθετα του υφιστάμενου κονδυλίου για τις Πασχαλινές εκδηλώσεις.  

 

3.5. Ένσταση για λογαριασμό υδατοπρομήθειας. Αρ. Φακ.: 4.7.0/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή ημερομηνίας 15/2/2018 που αφορά 

απώλεια νερού λόγω βλάβης στην πισίνα σπιτιού και αποφάσισε όπως οι λογαριασμοί 

των τριμήνων Απρ-Ιουν/2017 και Ιουλ-Σεπτ/2017 μειωθούν και χρεωθούν οι 

καταναλωθέντες τόνοι προς €1.05/τόνο πέραν των αντίστοιχων περσινών λογαριασμών, 

για ανθρωπιστικούς λόγους αφού η αναφερόμενη πισίνα χρησιμοποιείται για 

θεραπευτικούς σκοπούς του παιδιού του.  

 

3.6. Γραφεία αποβάθρας. Αρ. Φακ.: 7.0.8 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο Δήμος ανακτήσει την κυριότητα των 

γραφείων της αποβάθρας και να ληφθεί απόφαση σε επόμενη συνεδρίαση πως θα 

διατεθούν.  

 

4. Παραλιακό μέτωπο. Αρ. Φακ.: 7.0.2, 8.0.7 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε:  

 

1) Την τοποθέτηση αγωγού ομβρίων υδάτων μήκους 15 μέτρων στην παραλία 

Freedom.  

2) Τοπογράφος καθορίσει τα όρια της κρατικής γης μπροστά από το ξενοδοχείο και 

λάβει υψόμετρα έτσι ώστε η υπηρεσία του Δήμου να διευθετήσει απρόσκοπτη 

χωμάτινη προσπέλαση του κοινού κατά το μήκος της παραλίας.  
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5. Καταγγελίες Γενικού Ελεγκτή. Αρ. Φακ.: 7.0.2, 7.0.6, 8.7.0/19 

 

Ο κ. Δήμαρχος αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως επειδή οι πιο πάνω 

καταγγελίες αφορούν τον ίδιο, όπως είπε.  

 

Της συνεδρίασης από αυτό το σημείο προήδρευσε ο κ. Αντιδήμαρχος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή του Γενικού Ελεγκτή                                          

αρ. φακ. 27.01.004.006.007 ημερομηνίας 20/2/2018  καθώς και τις επιστολές του            

κ. Δημάρχου προς τον Γενικό Ελεγκτή ημερομηνίας 28/2/2018  και Γενικό Εισαγγελέα 

ημερομηνίας 27/2/2018 και αφού έλαβε υπόψη όλες τις αποφάσεις που λήφθηκαν από το 

Δημοτικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα στη συνεδρίαση 20/17 ημερομηνίας 22/6/2017 όπως 

επίσης και τη νομική γνωμάτευση του κ. Α. Πιττάτζιη ημερομηνίας 3/10/2017 και ενόψει 

του ότι ο Δήμος δεν έχει σχεδιάσει ή εκτελέσει οποιοδήποτε έργο οδικού δικτύου, έκρινε 

ότι ο κ. Δήμαρχος ενήργησε σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και 

ότι δεν προκύπτει οτιδήποτε μεμπτό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 

 


