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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

14/22 

 

Ημερομηνία:  24 Ιουνίου 2022 

 

Ώρα έναρξης: 13:30΄ 

 

Ώρα λήξης: 14:00΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Αντιδήμαρχος  

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Απόντες: 

 

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενοι: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

κ. Ανδρέας  Αλαπαής    Τεχνικός Ηλεκτρολόγος (για το θέμα 2)         

 

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. Λ. Λοΐζου, Μ. Μουλαζίμη και του Σ. Κωνσταντίνου που απουσιάζουν.  

 

1. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου                   

13/22 ημερομηνίας 22/6/2022. Αρ. Φακ.:1.3.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

13/22 ημερομηνίας 22/6/2022 χωρίς παρατηρήσεις.  
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2. Ενημέρωση από τον Τεχνικό Ηλεκτρολόγο του Δήμου σχετικά με την 

ηλεκτροδότηση πλανοδιοπωλών. Αρ. Φακ.: 6.1.0, 8.7.0/19, 7.0.5, 5.2.0, 3.3.4, 5.9.14 

 

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως ο Τεχνικός Ηλεκτρολόγος του Δήμου 

Ανδρέας Αλαπαής ο οποίος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τα προβλήματα και 

τους κινδύνους που υπάρχουν από την ανεξέλεγκτη σύνδεση, είτε υποστατικών (καντίνες) 

είτε πάγκων πλανοδιοπώλησης, με ηλεκτρικές παροχές του Δήμου καθώς και για την 

επιθεώρησή τους από την ΑΗΚ με αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου στο Δήμο και στη 

συνέχεια αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων καθόρισε ότι ο 

καθένας ενδιαφερόμενος είναι και υπεύθυνος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες ή και ενέργειες για να του παραχωρηθεί ηλεκτρικό ρεύμα και αποφάσισε ως 

ακολούθως: 

 

Παρόχους διευκολύνσεων 

 

Να τους δοθεί επιστολή στην οποία να αναφέρεται ότι τους έχει παραχωρηθεί άδεια 

παροχής διευκολύνσεων στο συγκεκριμένο σημείο της παραλίας. 

 

Πύργοι Ναυαγοσωστών  

 

Το θέμα αφορά την Επαρχιακή Διοίκηση. 

 

Πλανοδιοπώλες  

 

Να δοθεί επιστολή όπως στην περίπτωση των παρόχων διευκολύνσεων μόνο σε όσους 

πωλούν «μαλλί της γριάς». 

 

Χρήση γεννήτριας  

 

Να τίθεται όρος στις άδειες τους ότι απαγορεύεται η χρήση γεννήτριας  

 

Τέλος, αποφάσισε, σε συνέχεια της απόφασης στο θέμα 8 της συνεδρίασης 10/22 

ημερομηνίας 24/5/2022 την παραχώρηση αδειών πλανοδιοπώλησης για «καλαμπόκι», 

«μαλλί της γριάς», πορτραίτα (όχι άλλους πίνακες) και στον ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ που 

κατασκευάζει παραδοσιακά πήλινα αντικείμενα. 

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης είπε ότι επιμένει στην άποψή του ότι πρέπει να δοθεί άδεια και στον 

ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ για να πωλεί ντόνατς και καρύδα όπως συνέβαινε τα τελευταία                  

25 χρόνια. 
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3. Διάφορα  

 

3.1. Τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας Αρ. Φακ.: 3.7.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως παραμείνει το ποσοστό χρέωσης στο 0,23‰ και 

βεβαιώσεις μπορούν να δίδονται μέχρι την έκδοση των νέων λογαριασμών.  

 

3.2. Εισφορά στο Συμβούλιο Νεολαίας. Αρ. Φακ.: 13.0.7/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση του ποσού των €25.000 στο 

Συμβούλιο Νεολαίας για κάλυψη των εξόδων προγραμματισμένων εκδηλώσεων.  

 

3.3. Αίτηση ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ. Αρ. Φακ.: 4.7.0, 3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την αίτηση του ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ ημερομηνίας 

23/6/2022 για διευκόλυνση εξόφλησης του λογαριασμού υδατοπρομήθειας και τελών 

καθαριότητας που εκδίδεται στο όνομα της συζύγου του (ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ) συνολικού 

ποσού €1.006,59 και αφού έλαβε υπόψη την πολύ κακή του οικονομική κατάσταση και ότι 

η σύζυγος του δεν εργάζεται λόγω προβλημάτων υγείας, αποφάσισε όπως γίνει αποδεκτή 

η πρότασή του να καταβάλλει €100/μήνα μέχρι εξοφλήσεως και τους τρέχοντες 

λογαριασμούς να τους πληρώνει κανονικά.  

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


