
 

Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

10/19 

 

 

Ημερομηνία: 11 Απριλίου 2019 

 

Ώρα έναρξης: 18:45΄ 

 

Ώρα Λήξης: 20:30΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι μέρος του θέματος 1) 

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι μέρος του θέματος 1) 

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι μέρος του θέματος 1) 

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι μέρος του θέματος 1) 

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

 

Απόντες:  

 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα δέκα 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. Ποταμού, Τ. Φλουρέντζου και  Σ. Κωνσταντίνου που απουσιάζουν. 

 

1. Καθαριότητα αίθουσας αθλοπαιδιών. Αρ. Φακ.: 4.0.16, 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση του ποσού των €5.000 για την 

καθαριότητα της αίθουσας αθλοπαιδιών μέχρι τέλος Μαΐου 2019.  

 

 



2. Επιστολή Δημοτικού Συμβούλου κ. Τάσου Βλίττη. Αρ. Φακ.: 1.2.1, 7.0.11 

 

Οι κ. Τ. Τσόκκου και Μ. Τσιολάκης αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεως επειδή 

ως ξενοδόχοι επηρεάζονται άμεσα με το θέμα της επιστολής.  

 

Ο κ. Α. Λοΐζου ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι εκ παραδρομής δεν αποχώρησε 

από προηγούμενες συνεδριάσεις που συζητήθηκε και λήφθηκαν αποφάσεις για το θέμα 

της προενοικίασης ειδών παραλίας επειδή διέλαθε της προσοχής του το γεγονός ότι 

συγγενικό του πρόσωπο είναι μέτοχος σε ξενοδοχείο που επηρεάζεται από την απόφαση. 

Απολογήθηκε για το λάθος του και παρακάλεσε όπως το θέμα εξετασθεί από την αρχή, 

στην απουσία του.  

 

Ο κ. Δήμαρχος έδωσε τον λόγο στον κ. Τ. Βλίττη ο οποίος διάβασε στα μέλη την 

επιστολή του και εξήγησε ότι με την προενοικίαση κρεβατιών και ομπρελών παραλίας 

στους ξενοδόχους θα μειωθεί η προσφορά προς τους δημότες και άλλους παραθεριστές 

με αποτέλεσμα να προκαλούνται  πολλά παράπονα και προβλήματα και συνεπακόλουθα 

να διώχνουμε κόσμο αντί  να προσελκύουμε.  

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης εξέφρασε επίσης τη διαφωνία του με την προενοκίαση και δήλωσε 

ότι σε περίπτωση εφαρμογής της απόφασης για προενοικίαση θα καταστρέψουμε όσα 

κτίσαμε μέχρι τώρα ως πρωτοπόροι σ’ αυτό το θέμα. 

 

Ο κ. Δήμαρχος ανέφερε ότι με την έγκριση των νέων σχεδίων χρήση της παραλίας που 

υπέβαλε ο Δήμος προς την ΚΕΠ αυξάνεται σημαντικά (κατά 25%) ο αριθμός ομπρελών 

και κρεβατιών που θα χρησιμοποιεί ο Δήμος στις παραλίες. Σκοπός του μέτρου που έχει 

ληφθεί ήδη απόφαση κατά τη συνεδρία του ΔΣ 4/19 ημερομηνίας 4/3/19 ήταν και είναι η 

εξυπηρέτηση των ξένων επισκεπτών, μετά από συνεχείς παραστάσεις των ξένων 

τουριστικών πρακτόρων τους οποίους συναντούμε στις εκθέσεις του εξωτερικού που 

συμμετέχει ο Δήμος. Τόνισε επίσης ότι δεν παραχωρείται χώρος της παραλίας σε 

οποιονδήποτε και συνέχισε λέγοντας ότι επειδή υπάρχει ήδη απόφαση του ΔΣ για το 

θέμα δεν θα ξανασυζητηθεί εκτός αν υπάρξει επιστολή από επτά μέλη του ΔΣ τα οποία 

θα αναφέρουν ότι διαφωνούν με την προηγούμενη απόφαση και να ζητούν να ακυρωθεί 

η προηγούμενη απόφαση. Αν αυτό συμβεί, ανέφερε, θα τεθεί ξανά το θέμα στην 

πρόσκληση μελλοντικής συνεδρίας του ΔΣ. 

 

Ο κ. Κ. Ιωακείμ αποχώρησε από την συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε, όπως είπε.  

 

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων χωρίς να ληφθεί οποιαδήποτε 

νεώτερη απόφαση.  

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


