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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

35/15 

 

 

Ημερομηνία: 26 Νοεμβρίου 2015 

 

Ώρα έναρξης:  14:20΄ 

 

Ώρα Λήξης: 16:10΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Ανδρέας Οικονόμου       Αντιδήμαρχος  

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Κίττος         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Μαυρουδής Μαυρουδής    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 3.6) 

κ. Γιώργος Νικολέττος       Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  (από το θέμα 3.3) 

 

Απόντες: 

 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου       (για προσωπικούς  λόγους) 

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενος:  
 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε 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. Α. Μουλαζίμη, Γ. Ποταμού και Α. Λοΐζου που απουσιάζουν για προσωπικούς 

λόγους, καθώς και του κ. Γ. Νικολέττου. που απουσίαζε κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης επίσης για προσωπικούς λόγους.   

 

1. Έγκριση Πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 33/15 

ημερομηνίας 5/11/2015. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

33/15 ημερομηνίας 5/11/2015 χωρίς παρατηρήσεις. 

 

 

 

 

 



2 

 

2. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκρισή των πιο κάτω πληρωμών: 

 

 

3. Διάφορα 

 

3.1.  Αίθουσα αθλοπαιδιών στο Δ΄  Δημοτικό. Αρ. Φακ.: 4.0.16 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της γνωμάτευσης του 

δικηγόρου Μ. Μουαΐμη ημερομηνίας 25/11/15 σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται 

άδεια οικοδομής για την ανέγερση της αίθουσας αθλοπαιδιών όπως έχει συμφωνηθεί 

με την Σχολική Εφορεία για να ανεγερθεί  και ενημερώθηκε επίσης για την επιστολή 

του Υπουργείου Παιδείας ημερομηνίας 16/11/15 με την οποία ζητείται από το Δήμο 

να υποβάλει τραπεζική εγγύηση ύψους €300.000 για να εκταμιευθεί το ισόποσο ως 

χορηγία για την ανέγερση της αναφερόμενης αίθουσας και αποφάσισε όπως 

προχωρήσουν οι διαδικασίες προκήρυξης σχετικής προσφοράς και οι διαδικασίες 

έκδοσης της εγγυητικής.  

 

3.2. Χειμερινός Τουρισμός – Κίνητρα σε τουριστικές επιχειρήσεις.  

Αρ. Φακ.: 7.0.9, 4.7.0, 5.9.0  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια της πολιτικής του για ενθάρρυνση του 

χειμερινού τουρισμού και της διαφαινόμενης αυξημένης τουριστικής κίνησης κατά 

την επόμενη χειμερινή περίοδο αποφάσισε όπως παραχωρήσει τα πιο κάτω κίνητρα 

σε επιχειρήσεις της τουριστικής περιοχής (Κάππαρης- Κόννος) για να παραμείνουν 

ανοικτές:  

 

- Από Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο η κατανάλωση νερού να χρεώνεται €1/τόνο. 

 

- Για την έκδοση άδειας λειτουργίας να μην επιβάλλονται τέλη νοουμένου ότι 

κατά τη χειμερινή περίοδο που προηγείται της περιόδου για την οποία η 

επιχείρηση θα αιτηθεί  άδειας λειτουργίας παρέμεινε σε λειτουργία. Από το 

μέτρο εξαιρούνται οι ξενοδοχειακές μονάδες.  

 

- Για το 2016 να τύχουν απαλλαγής όσες επιχειρήσεις λειτουργούν από 1/1/16. 

 

 

 

3.3. Αίτηση για παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων. Αρ. Φακ.: 4.0.8/1, 

7.0.33 

 

Ο κ. Γ. Νικολέττος προσήλθε στην συνεδρίαση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση δωρεάν παραχώρησης της αίθουσας 

εκδηλώσεων του Δήμου για την χριστουγεννιάτικη εκδήλωση ωδείου νοουμένου ότι 

θα πραγματοποιήσει μια εκδήλωση της για το Δήμο δωρεάν.  

 

3.4. Άδεια πλανοδιοπώλησης. Αρ. Φακ.: 5.9.14 
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3.5. Χρήση υποστατικών για διεξαγωγή πλειστηριασμών ακινήτων από τις  

τράπεζες. Αρ. Φακ.: 5.9.59, 3.0.0, 7.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την αίτηση ημερομηνίας 23/11/2015 και 

αποφάσισε ότι ο Δήμος δεν φέρει ένσταση για τη χρήση των υποστατικών του για τον 

πιο πάνω σκοπό.  

 

3.6. Προβλήματα δέντρων στην οδό Α. Παπαδοπούλου. Αρ. Φακ.: 4.9.8 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα πολλά παράπονα των κατοίκων της 

οδού Α. Παπαδοπούλου για τα προβλήματα που προκαλούν τα δέντρα που 

βρίσκονται στα πεζοδρόμια της αναφερόμενης οδού, αποφάσισε όπως ζητηθεί η 

άποψη του Τμήματος Γεωργίας για συνολική επίλυσή τους.  

 

Η κα. Τ. Τσόκκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

3.7. Ζημιά σε πατατοφυτεία από ροή ομβρίων υδάτων. Αρ. Φακ.: 13.0.8, 8.9.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως καταβληθεί το ποσό των €500 ως 

αποζημίωση για τη ζημιά που υπέστη η πατατοφυτεία του από ροή ομβρίων υδάτων, 

όπως έχει εκτιμηθεί από τον Επαρχιακό Γεωργικό Λειτουργό. Σχετική έκθεση να 

υποβάλει και η Τεχνική Υπηρεσία.  

 

  

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 

 

 

 

 


