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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

14/20 

 

Ημερομηνία: 15 Ιουλίου 2020 

 

Ώρα έναρξης: 12:15΄ 

 

Ώρα λήξης: 14:50΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Αντιδήμαρχος (εκτός των θεμάτων 1.2 – 5) 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιώργος Κάρας  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Απόντες: 

 

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

  

Παρακαθήμενοι: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

κα. Έλλη Τσιήσιου             Δημοτικός Ταμίας (για το θέμα 5) 

  

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα οκτώ 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, Μ. Τσιολάκη, Σ. Κωνσταντίνου, Τ. Φλουρέντζου και Μ. Μουλαζίμη που  

απουσιάζουν.  

 

1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Φακ.:1.3.1/1 

 

1.1. Πρακτικά συνεδρίασης 12/20 ημερομηνίας 17/6/2020.  

 

Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι στη δεύτερη παράγραφο του θέματος 5.2 μετά τις λέξεις 

«…γνώση του…» να προστεθούν οι λέξεις «Δημοτικού Συμβουλίου». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

12/20 ημερομηνίας 17/6/2020 με την πιο πάνω παρατήρηση.  

 

Απορρέον. Θέμα 5.2 Κολυμβητήριο Αθλητικού Κέντρου. Αρ. Φακ.: 4.0.5/5, 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι πέραν των αναφερομένων τιμολογίων 

εκκρεμούν ακόμα δύο τιμολόγια και αποφάσισε, για τους ίδιους λόγους και σκεπτικό της 

απόφασης στο αναφερόμενο θέμα να πληρωθούν με πιστοποίηση από τον κ. Δήμαρχο.  

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

1.2. Πρακτικά συνεδρίασης 13/20 ημερομηνίας 22/6/2020. 

 

Ο Δημοτικός Γραμματέας είπε ότι αμέσως μετά τη λέξη «κανονισμοί» της πέμπτης  

παραγράφου του θέματος 3.2 θα πρέπει να προστεθεί η παράγραφος «Ο κ. Δήμαρχος 

είπε ότι είναι εις γνώση του ότι  λειτουργεί το κολυμβητήριο, όμως δεν γνωρίζει που 

βρήκε κλειδί ο Ναυτικός Όμιλος» που εκ παραδρομής δεν καταγράφηκε.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

13/20 ημερομηνίας 22/6/20 με την πιο πάνω παρατήρηση.  

 

2. Εισηγήσεις Επιτροπής Οικονομικών 26/5/20. Αρ. Φακ.: 1.3.2/30 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Οικονομικών όπως περιγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασής της 

ημερομηνίας 26/5/2020 που επισυνάπτονται.  

 

Ειδικότερα για το θέμα εταιρείας αποφάσισε: 

 

1. Να κληθούν να προσέλθουν με το δικηγόρο τους και να υποβάλουν συγκεκριμένη 

πρόταση εξόφλησης των οφειλών της εταιρείας.  

2. Να υποβάλουν πιστοποιημένες καταστάσεις διανυκτερεύσεων για το 2019 από 

τον ελεγκτή της εταιρείας. 

3. Επί των οφειλών να υπολογισθεί και επιβληθεί οποιοδήποτε πρόστιμο ή 

επιβάρυνση προβλέπεται. 

4. Να μην εκδοθεί οποιαδήποτε άδεια μέχρι την έγκριση από το Δημοτικό 

Συμβούλιο της πρότασης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω.  

 

Αποφάσισε επίσης, γενικότερα να απαιτείται από τις ξενοδοχειακές μονάδες να 

προσκομίζουν μαζί με τις συνήθεις καταστάσεις διανυκτερεύσεων και κατάσταση 

εκδομένη μέσω Η/Υ που να επιβεβαιώνει την συνήθη κατάσταση ή οι συνήθεις 

καταστάσεις να πιστοποιούνται από τον ελεγκτή τους.  
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3. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

 

4. Διάφορα  

 

4.1. Απώλειες στο δίκτυο υδατοπρομήθειας. Αρ. Φακ.: 4.7.3, 4.8.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ανατεθεί στο ΣΑΠ να εξεύρει τρόπους, 

διαδικασίες, όργανα, προγράμματα, για εντοπισμό των απωλειών στο δίκτυο 

υδατοπρομήθειας του Δήμου και προς το σκοπό αυτό να διατεθεί ποσό €30.000 περίπου.  

 

4.2. Οδικός φωτισμός. Αρ. Φακ.: 4.5.0, 4.14.38 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πληρωμής προς την ΑΗΚ των πιο κάτω 

ποσών:  

 

- για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο στάθμευσης παρά το ξενοδοχεία 

«Βαγγέλης» και  «Lantiana»  

- για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο δρόμο που οδηγεί στον πιο πάνω χώρο 

στάθμευσης.  

 

5. Ενημέρωση από τη Δημοτική Ταμία για την οικονομική κατάσταση του 

Δήμου. Αρ. Φακ.: 1.5.1 

 

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως η Δημοτική Ταμίας η οποία 

ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 τα έσοδα του 

Δήμου είναι μειωμένα κατά 16% και ενδεικτικά είπε ότι τα έσοδα από την 

υδατοπρομήθεια είναι στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, τα έσοδα από την ενοικίαση ειδών 

παραλίας είναι στο 20% των περσινών εισπράξεων ενώ από τους γάμους και την παροχή 

διευκολύνσεων είναι μηδαμινά.  

    

6. Διάφορα  

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης επανήλθε στη συνεδρίαση.  

  

6.1. Φορολογία εξοχικών air bnb. Αρ. Φακ.: 3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 5.6 της συνεδρίασης 

12/20 ημερομηνίας 17/6/2020 αποφάσισε όπως διατεθεί ποσό μέχρι €5.000 για αγορά 

υπηρεσιών με σκοπό τον εντοπισμό τέτοιων μονάδων ώστε να τους επιβληθούν 

φορολογίες ή τέλη.  
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6.2. Πρόσληψη έκτακτου εποχικού προσωπικού. Αρ. Φακ.: 2.2.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη έκτακτου εποχικού προσωπικού με 

σκοπό τον περιορισμό των υπερωριών, για να λαμβάνουν τις άδειές τους οι μόνιμοι και 

για να δοθεί η δυνατότητα επέκτασης ωραρίων για καλύτερες υπηρεσίες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 


