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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

12/21 

 

Ημερομηνία: 27 Μαΐου 2021 

 

Ώρα έναρξης: 18:45΄ 

 

Ώρα λήξης: 19:30΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Αντιδήμαρχος  

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 14) 

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 6) 

 

Απόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενος: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Αντιδήμαρχος δήλωσε ότι ο κ. Δήμαρχος απουσιάζει  στο εξωτερικό γι’ αυτό θα 

προεδρεύσει ο ίδιος της συνεδρίας. Δήλωσε επίσης ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι 

παρόντα επτά 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, Κ. Ιωακείμ, Μ. Μουλαζίμη και                                

κ. Τ. Φλουρέντζου που απουσιάζουν καθώς και του Σ. Κωνσταντίνου που απουσίαζε 

κατά την έναρξη της συνεδρίασης.   
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1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

1.1.  Πρακτικά συνεδριάσεων 8/21 ημερομηνίας 24/3/2021, 10/21 ημερομηνίας 

28/4/2021, 11/21 ημερομηνίας 24/5/2021. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών των πιο πάνω 

συνεδριάσεών του χωρίς παρατηρήσεις.  

 

2. Υποβολή παραίτησης από Δημοτικούς Υπαλλήλους. Αρ. Φακ.: 28.0.51, 28.0.53 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι Τεχνικός Μηχανικός υπέβαλε παραίτηση και 

ήδη αποχώρησε από την υπηρεσία του Δήμου από την 1/3/2021 και αποφάσισε την 

αποδοχή της.  

 

Ενημερώθηκε επίσης ότι παραίτηση από τα καθήκοντά της υπέβαλε και Λειτουργός 

Δημοτικής Υπηρεσίας με ισχύ από 15/6/2021 και αποφάσισε την αποδοχή της.  

 

3. Αίτηση ναυαγοσώστη για αλλαγή καθηκόντων. Αρ. Φακ.: 70.0.42 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αίτησης ναυαγοσώστη για 

μετακίνησή του από το τμήμα ναυαγοσωστών στο τμήμα γενικών εργατών.  

 

Ο μισθός του θα υπολογίζεται πλέον στην κλίμακα Δ5 και να τοποθετηθεί στο αντίστοιχο 

της σκαλοπάτι αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας του ως ναυαγοσώστης.  

 

4. Οφειλές πρώην εργατών ενοικίασης ειδών παραλίας. Αρ. Φακ.:2.1.10 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση 

όταν θα είναι παρόν ο κ. Δήμαρχος και να κληθεί να παραστεί και ο δικηγόρος                            

κ. Α. Πιττάτζιης.  

 

5. Προτάσεις δικηγόρου Γ. Φ. Πιττάτζιης για διευθέτηση υποθέσεων πρώην 

εργατών ενοικίασης ειδών παραλίας. Αρ. Φακ.: 2.1.10, 29.1.81, 29.1.95 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 1 της συνεδρίασης 

7/21 ημερομηνίας 22/3/2021 και αφού έλαβε υπόψη τις επιστολές του δικηγόρου                           

Γ. Φ. Πιττάτζιη με ημερομηνίες 23/3/2021 και 20/4/2021 αποφάσισε όπως γίνουν 

αποδεκτές οι εισηγήσεις του και γι’ αυτό να καταβληθούν στους δικηγόρους των δύο 

πρώην εργατών ενοικίασης ειδών παραλίας το αναφερόμενο ποσό στον καθένα με σκοπό 

την απόσυρση των αγωγών εναντίον του Δήμου στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών 

και να υπογράψουν δήλωση ότι δεν έχουν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση εναντίον του 

Δήμου.  

 

6. Αιτήσεις για παραχώρηση νερού σε γεωργικές αποθήκες. Αρ. Φακ.: 4.7.5 

 

Ο κ. Σ. Κωνσταντίνου προσήλθε στη συνεδρίαση.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η πρακτική που ακολουθείται διαχρονικά με 

έγκριση δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου να παρέχεται υδροδότηση σε γεωργικές 

αποθήκες ή άλλα υποστατικά χωρίς άδεια οικοδομής, δεν προβλέπεται στους περί 

Υδατοπρομήθειας του Δήμου Κανονισμούς ΚΔΠ556/2005 το οποίο βεβαίως  όλα τα 

μέλη τόσο του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου όσο και προηγούμενα το γνωρίζουν και 

τίθεται το θέμα στην παρούσα συνεδρίαση για επιβεβαίωση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ομόφωνα ότι γνώριζε για τις πρόνοιες των 

αναφερόμενων κανονισμών υδατοπρομήθειας και όπως παλαιότερα έτσι και τώρα η 

απόφαση για παροχή νερού σε τέτοιου είδους υποστατικά είχε πάντοτε γνώμονα λόγους 

ανθρωπιστικούς και υγιεινής και γι’ αυτό αποφάσισε όπως συνεχισθεί αυτή η πρακτική 

με ίδια δεδομένα όπως ισχύουν μέχρι τώρα με πλήρη ευθύνη του Δημοτικού 

Συμβουλίου.   

 

Με βάση τα πιο πάνω αναφερόμενα, αποφάσισε την παροχή νερού στα πιο κάτω 

υποστατικά:  

 

- τεμ. 511 Σχ. 2-293-378 Τμήμα 14. 

- τεμ. 120 Σχ. 2-292-375 Τμήμα 19. 

- τεμ. 421 Σχ. 2-293-377 Τμήμα 14. 

- τεμ. 712 Σχ. 2-291-378 Τμήμα 10. 

- τεμ. 363 Σχ. 2-290-378 Τμήμα 10. 

 

7. Ενοικίαση οχημάτων. Αρ. Φακ.: 8.2.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την έλλειψη οχημάτων στην υπηρεσία του 

Δήμου αποφάσισε την ενοικίαση δύο διπλοκάμπινων για το τμήμα καθαριότητας και για 

το τμήμα πρασίνου ένα μικρό σαλούν (για ποτίσματα) και ένα διπλοκάμπινο. 

 

8. Επιδιόρθωση και συντήρηση εγγυδοτικών μηχανών. Αρ. Φακ.: 5.9.50 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της πρότασης του Διευθυντή του 

Τμήματος Περιβάλλοντος όπως περιγράφεται στην επιστολή του                                               

αρ. φακ.: 4.02.010.002.009.004  ημερομηνίας 23/4/2021. 

 

9. Απώλεια νερού ΚΕΠΑ. Αρ. Φακ.: 4.7.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του ΚΕΠΑ 

ημερομηνίας 8/4/2021 και αποφάσισε να γίνει αποδεκτή η πρότασή του για καταβολή 

€500/μήνα μέχρι εξοφλήσεως του καθυστερημένου υπολοίπου.  
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10. Διαγραφή επιβαρύνσεων σε λογαριασμούς υδατοπρομήθειας μετά από 

ενστάσεις. Αρ. Φακ.: 4.7.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διαγραφής των επιβαρύνσεων που 

έχουν προκύψει λόγω της καθυστέρησης απαντήσεων στις ενστάσεις ως ο 

επισυναπτόμενος κατάλογος.  

 

11. Οφειλές ξενοδοχειακών συγκροτημάτων. Αρ. Φακ.: 4.7.0, 3.9.0, 3.0.0, 5.9.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι οι πιο κάτω εταιρείες οφείλουν τα αντίστοιχα 

ποσά για τη λειτουργία των ξενοδοχειακών τους συγκροτημάτων και αποφάσισε όπως 

τους αποσταλεί αυστηρή επιστολή με προειδοποίηση ότι θα ληφθούν δικαστικά μέτρα 

εναντίον τους και να τους δίδεται προθεσμία ενός μηνός για την εξόφλησή τους.                     

Για όποιον δεν ανταποκριθεί να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

12. Συμβόλαιο συντήρησης φωτοτυπικής. Αρ. Φακ.: 8.0.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση υπογραφής της συνημμένης συμφωνίας 

συντήρησης της φωτοτυπικής μηχανής που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημοτικού 

Μεγάρου ΜΡ2553SΡ.  

  

13. Ανάγκες στο τμήμα ενοικίασης ειδών παραλίας. Αρ. Φακ.: 7.0.11, 8.2.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προμήθειας 2.200 καλυμμάτων των 

ομπρελών με εκτιμώμενο κόστος €13.200 περίπου και 4 μοτοσυκλετών 125cc με 

εκτιμημένο κόστος €8.500 περίπου για τις ανάγκες του τμήματος ενοικίασης ειδών 

παραλίας.  

 

14. Επιβάρυνση επί των καθυστερημένων φορολογιών. Αρ. Φακ.: 3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι πριν τη λήψη  της απόφασης του στο θέμα 2.3 

της συνεδρίασης 9/21 ημερομηνίας 26/3/2021 πολλοί δημότες πλήρωσαν τις 

καθυστερημένες οφειλές τους μαζί με την επιβάρυνση που τους επιβλήθηκε και γι’ αυτό 

η αναφερόμενη απόφαση προκαλεί αναστάτωση ανισότητες και αδικία για όσους έχουν 

ήδη πληρώσει.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ισχύσει η απόφασή του όπως την έχει λάβει 

και όποιος έχει παράπονο να υποβάλει ένσταση.  

Ο κ. Μ. Τσιολάκης αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε όπως είπε.  

 

15. Αίτηση για διεξαγωγή beach party. Αρ. Φακ.: 7.0.28 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για το αίτημα δημότη ημερομηνίας 18/5/2021 για 

διοργάνωση beach party στην παραλία Λομπαρδί και αποφάσισε να μη γίνει αποδεκτό 

και αντ’ αυτού να της προταθούν οι καθορισθείσες παραλίες γι’ αυτό το σκοπό.  
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16. Εγκρίσεις πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αβραάμ Μουλαζίμης  

Αντιδήμαρχος  

 


