
 

 

Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου  

21/15 

 

 

Ημερομηνία: 9 Ιουλίου 2015 

 

Ώρα έναρξης:  18:45΄ 

 

Ώρα Λήξης: 20:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Ανδρέας Οικονόμου       Αντιδήμαρχος  

κ. Ανδρέας Κίττος         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Γιώργος Νικολέττος       Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Απόντες: 

 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου       

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου     (για προσωπικούς  λόγους) 

κ. Μαυρουδής Μαυρουδής    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

 

Παρακαθήμενοι:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

κ. Χριστάκης Βασιλείου  Δημοτικός Μηχανικός (για το θέμα 1) 

κ. Σωτήρης Σωτηρίου   

κ. Μιχάλης Λάντος  

κ. Γιαννάκης Σουρουλλάς          Επιχειρηματίες περιοχής Περνέρας (για το θέμα 1) 

κ. Νίκος Νικολάου 

κ. Κωστάκης Κρασάς  

 

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. Α. Μουλαζίμη,  Γ. Ποταμού και Μ. Μαυρουδή που απουσιάζουν για 

προσωπικούς λόγους.   

 

 

 

 

 



1. Ανακατασκευή Λεωφόρου Περνέρας. Αρ. Φακ.: 4.2.5 

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

Κλήθηκαν, μετά από αίτημά τους, και εισήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεως οι                  

κ. Σ. Σωτηρίου, Μ. Λάντος, Γ. Σουρουλλάς, Ν. Νικολάου και Κ. Καράς ως 

εκπρόσωποι των επιχειρηματιών της περιοχής Περνέρας οι οποίοι εξέφρασαν τη 

διαφωνία τους για το πλάτος του προωθούμενου έργου και υπέδειξαν ότι πολλά  

υποστατικά θα αναγκασθούν να κλείσουν ή και να υπολειτουργούν επειδή θα 

απαιτηθεί να κατεδαφιστούν προσόψεις ή βεράντες και ανέφεραν τέτοια 

παραδείγματα.  

 

Τους εξηγήθηκε ότι το έργο είναι πολεοδομικό και ότι στο στάδιο που βρίσκεται 

σήμερα ο σχεδιασμός και προγραμματισμός δεν μπορεί να αλλάξει οτιδήποτε αλλά 

κατά το στάδιο της κατασκευής πιθανόν να υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης ή 

βελτίωσης της κατάστασης κατά περίπτωση.  

 

Στη συνέχεια, αφού ευχαρίστησαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την 

ευκαιρία που τους δόθηκε να εκφράσουν τις απόψεις τους, αποχώρησαν όλοι από την 

αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

Ο Δημοτικός Μηχανικός αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

2. Έγκριση των πρακτικών συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 20/15 

ημερομηνίας 2/7/2015.  Αρ. Φακ.: 1.3.1/1, 2.2.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διαγραφή της πρότασης «και στο τμήμα 

σκυβάλων» που εκ παραδρομής καταγράφηκε στη δεύτερη γραμμή της παραγράφου 

(β) του θέματος 5. 

 

Το Δημοτικό Συμβουλίου αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής 

του 20/15 ημερομηνίας 2/7/2015 με την πιο πάνω παρατήρηση.  

 

Απορρέον  

 

Θέμα 5(γ): Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνει αποδεκτή ως εγγύηση της 

προκαταβολής προς την εταιρεία Righttrack Ltd ύψους €8.211,00 ισόποση επιταγή 

της, άμεσης ημερομηνίας η οποία όμως να μη κατατεθεί αλλά να φυλαχθεί μέχρι την 

ολοκλήρωση της εργασίας και την παραλαβή των μηχανών έκδοσης αποδείξεων για 

την ενοικίαση κρεβατιών και ομπρελών.  

 

3. Αίτημα Συντεχνιών για αναδρομικές αυξήσεις ύψους 2,4% στους μισθούς 

του εργατικού προσωπικού. Αρ. φακ.: 2.4.0, 2.7.0, 2.4.1 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβουλίου για το πιο πάνω αίτημα το οποίο 

προέκυψε κατά την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης της περιόδου 2008-2009 και 

δεν δόθηκαν οι αυξήσεις του έτους 2007 ύψους 2,4% έναντι της ίδρυσης 

κατοχυρωμένου Ταμείου Προνοίας όπως ζητούσαν οι Συντεχνίες, αλλά  τέτοιο 

Ταμείο δεν ιδρύθηκε και ανέφερε ότι το θέμα ευρίσκεται ενώπιον της μεσολαβητικής 

υπηρεσίας η οποία περιμένει την απάντηση του Δήμου.   



 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε να 

επανέλθει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση διότι θεώρησε ότι το θέμα είναι πολύ 

σοβαρό, το κόστος του Δήμου θα ανέλθει ίσως και στις €600.000 και θα πρέπει να 

είναι παρόντα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

 

 

  

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 


