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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου  

23/15 

 

 

Ημερομηνία: 21 Ιουλίου 2015 

 

Ώρα έναρξης:  18:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 22:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Ανδρέας Οικονόμου       Αντιδήμαρχος  

κ. Ανδρέας Κίττος         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 7) 

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 6)  

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μαυρουδής Μαυρουδής    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Γιώργος Νικολέττος       Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 5) 

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Απόντες: 

 

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

 

Παρακαθήμενος:  
 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

 

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 συμπεριλαμβανομένου 

του κ. Α. Μουλαζίμη που απουσιάζει για προσωπικούς λόγους.   

 

 

1. Συμβόλαιο ανακατασκευής του ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο.                           

Αρ. Φακ.: 8.17.3 
 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πιο πάνω θέμα καθώς και 

για το πρόβλημα που προέκυψε με τις επιπρόσθετες εργασίες και υλικά που 

απαιτούνται και κατέθεσε τη συνημμένη εισήγηση η οποία και εγκρίθηκε από το 

Δημοτικό Συμβούλιο.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης το διορισμό των κ. Δημάρχου και  Τάσου 

Βλίττη ως μέλη της Τεχνικής Επιτροπής σε αντικατάσταση των κ. Α. Οικονόμου και  

Γ. Καρά που υπέβαλαν την παραίτησή τους. 

 

2. Συμφωνίες ανέγερσης της αίθουσας αθλοπαιδειών στο Δ΄ Δημοτικό 

Στάδιο. Αρ. Φακ.: 4.0.16, 13.0.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των συνημμένων συμφωνιών που 

αφορούν η μία τη χρηματοδότησή της και η άλλη την παραχώρηση άδειας χρήσης 

ακινήτου για την ανέγερσή της αίθουσας αθλοπαιδιών στο Δ΄ Δημοτικό.  

 

Γι’ αυτό η συμφωνία που έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στο θέμα 4 της 

συνεδρίασης 4/15 ημερομηνίας 19/2/2015 και έχει υπογραφεί στις 23/4/2015 είναι 

πλέον άκυρη και μη συναφθείσα. 

 

3. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

21/15 ημερομηνίας 9/7/2015. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Οι κ. Γ. Νικολέττος και Τ. Τσόκκου είπαν ότι οι δηλώσεις τους που αναφέρονται στη 

δεύτερη και τρίτη παράγραφο του θέματος 3 έγιναν στα πλαίσια της γενικότερης 

συζήτησης και δεν έπρεπε να καταγραφούν ως ξεχωριστή θέση και γι’ αυτό ζήτησαν 

να διαγραφούν. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του  

21/15 ημερομηνίας 9/7/2015 με την πιο πάνω παρατήρηση.  

 

4. Αίτημα Συντεχνιών – Θέση Δήμου. Αρ. Φακ.: 2.4.1, 2.7.0 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη όπως έκανε και στη συνεδρίαση                               

22/15 ημερομηνίας 17/7/2015 για το αίτημα των συντεχνιών για παραχώρηση 

αυξήσεων ύψους 2,4% στο εργατικό προσωπικό από το 2007, οι οποίες δεν είχαν 

παραχωρηθεί τότε λόγω της συζήτησης για ίδρυση κατοχυρωμένου Ταμείου Προνοίας 

η οποία στο τέλος δεν έγινε. 

 

Είπε ακόμα ότι είχε επικοινωνία με τη μεσολαβητική υπηρεσία η οποία τον 

ενημέρωσε ότι αν οι δύο πλευρές δεν κατέληγαν σε συμφωνία θα παρέπεμπε τη 

διαφορά σε δεσμευτική διαιτησία. 

 

Στη συνέχεια κατέθεσε ξανά το συνημμένο σημείωμα ως πρόταση και κάλεσε τα μέλη 

να τοποθετηθούν.  

 

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων διαμορφώθηκαν και ψηφίσθηκαν οι πιο 

κάτω προτάσεις: 

 

Α. Πρόταση κ. Δημάρχου όπως περιγράφεται στο συνημμένο σημείωμα του και 

αναφέρεται πιο πάνω. Ψηφίσθηκε από τους κ. Δήμαρχο, Α. Οικονόμου,             

Μ. Μαυρουδή και Γ. Καρά.  

 

Β. Πρόταση κ. Τ. Βλίττη να δοθούν αυξήσεις από φέτος και τα αναδρομικά σε βάθος 

χρόνου που θα συμφωνηθεί. Ψηφίσθηκε από τους κ. Τ. Βλίττη και Γ. Ποταμό.  
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Γ. Η κα. Τ. Τσόκκου αφού έκανε την πιο κάτω δήλωση: 

 

«Αναφέρομαι στο θέμα των αυξήσεων που ζητά το εργατικό προσωπικό και έχω να 

αναφέρω τα εξής:  

Είναι απορίας άξιο πως ενώ για όλο το δημόσιο τομέα ζητούνται να γίνουν 

μειώσεις και να περιορισθεί το εργατικό κόστος σε μια εποχή που έχουμε 

καταλήξει σε μνημόνιο με τις τόσο οδυνηρές για τον τόπο συνέπειες, να ερχόμαστε 

αναδρομικά να δίδουμε αυξήσεις ενώ δεν είχαν προβλεφθεί στους 

προϋπολογισμούς κάτι το οποίο είναι παράνομο και παράτυπο,» εισηγήθηκε ως 

πρόταση να συνεχισθεί ο διάλογος για εξεύρεση λύσης στα πλαίσια ανανέωσης της 

συλλογικής σύμβασης. Ψηφίσθηκε μόνο από την  κα.  Τ. Τσόκου.  

 

Δ. Ο κ. Γ. Νικολέττος αφού έκανε την πιο κάτω δήλωση:  

 

«Η δέσμευση για καταβολή της αύξησης του 2,4% από το 2007 υπήρχε σύμφωνα 

και με τις συλλογικές συμβάσεις των Δήμων μείζονος Λευκωσίας. Συμφωνήθηκε 

όμως η μη καταβολή με την προϋπόθεση της δημιουργίας του κατοχυρωμένου 

Ταμείου Προνοίας. Λόγω του ότι η δημιουργία του κατοχυρωμένου Ταμείου 

Προνοίας ναυάγησε, θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί άμεσα χρυσή τομή.  

 

Στις προηγούμενες συνεδρίες είχε ζητηθεί νομική συμβουλή από εξειδικευμένο σε 

εργασιακά θέματα νομικό σύμβουλο. Θεωρώ πως είναι αδιανόητο για ένα τόσο 

σοβαρό θέμα να μην υπάρχει νομική συμβουλή. Λυπούμαι να παρατηρήσω πως 

μέχρι σήμερα δεν έχετε ζητήσει νομική συμβουλή.  

 

Επίσης μας ενημερώνετε σήμερα πως οι άλλοι Δήμοι έδωσαν την αύξηση για το 

2015 και συζητούν τον τρόπο που θα δοθούν τα υπόλοιπα σε βάθος χρόνου.  

 

Τονίζω  πως δεν πρέπει να βάλουμε το Δήμο σε περιπέτειες και σε ακραίες 

καταστάσεις. Μπορούμε να λύσουμε το θέμα με συνεννόηση και συζήτηση,» 

εισηγήθηκε ως πρόταση, να κληθούν οι συντεχνίες για συζήτηση ενώπιον του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Ψηφίσθηκε μόνο από τον κ. Γ. Νικολέττο.  

 

Ο κ. Α. Κίττος και Α. Λοΐζου τήρησαν αποχή δηλώνοντας ότι ο λόγος που τηρούν 

αποχή είναι διότι μόλις σήμερα στη διάρκεια της συνεδρίασης  πήραν τις συλλογικές 

συμβάσεις και δεν μπορούν να τοποθετηθούν για κάτι που δεν είχαν χρόνο να 

μελετήσουν.   

 

Με βάση το αποτέλεσμα της πιο πάνω ψηφοφορίας η πρόταση του κ. Δημάρχου που 

περιγράφεται στο συνημμένο σημείωμά του θεωρείται ως απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

 

5. Αίτηση ιδιοκτητών για άδεια λειτουργίας σε υποστατικά για τα                       

οποία προηγούμενοι ενοικιαστές οφείλουν διάφορα ποσά στο Δήμο.                          

Αρ. Φακ.: 5.9.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε την έκθεση της Υγειονομικής Επιθεωρήτριας 

ημερομηνίας 3/7/2015 και αποφάσισε όπως το θέμα επανεξετασθεί σε επόμενη 

συνεδρίαση με αναλυτικά στοιχεία των οφειλών και των ονομάτων που εκδίδονται οι 

λογαριασμοί.  
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Ο κ. Γ. Νικολέττος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

6. Αίτημα οικογενειών Ψαρά και Γουρουνιά. Αρ. φακ.: 1.6.5, 4.11.2, 9.0.7/3 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι οικογένειες των ηρώων του 

1974 Νίκου Ψαρά και Γεώργιου Γουρουνιά του υπέβαλαν αίτημα όπως ο Δήμος, στα 

πλαίσια διαμόρφωσης των τάφων τους, καταβάλει το ποσό που έχει εγκρίνει και 

κυμαίνεται στα επίπεδα της διαμόρφωσης των τάφων των άλλων ηρώων και να τους 

επιτραπεί να διαμορφώσουν οι ίδιες τους δύο τάφους όπως επιθυμούν και να 

καταβάλουν τη διαφορά.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει το αίτημά τους.    

 

Ο κ. Α. Οικονόμου δήλωσε ότι:  

«Ο χώρος στον οποίο θάβουμε με τιμές τους ήρωες μας του 1974 έχει σχεδόν 

εξαντληθεί. Η κάθε οικογένεια με τη συνδρομή του Δημαρχείου, δικαιολογημένα 

διαμορφώνει τον τάφο του δικού της ανθρώπου όπως νομίζει, τοποθετώντας φυσικά 

και ένα καντήλι σύμφωνα με τις παραδόσεις μας και όσα προβλέπονται από τη 

θρησκεία μας. 

 

Εμείς ως εκλελεγμένοι του Δήμου Παραλιμνίου έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε 

ότι αυτός ο χώρος θα μπορεί να φιλοξενήσει όλους τους ήρωες του 1974 οι οποίοι 

είναι μέχρι σήμερα αγνοούμενοι και κάποια στιγμή θα ανευρεθούν και θα 

ταυτοποιηθούν, άρα θα πρέπει να ταφούν. 

 

Εξάλλου ως Δήμος έχουμε υποχρέωση να τιμήσουμε τους ήρωες μας συνολικά 

φτιάχνοντας καταρχάς ένα μνημείο στο κοιμητήριο, πέρα από οποιανδήποτε άλλη 

ενέργεια που πρέπει να κάνουμε προς τιμή τους (ονομασία οδών, πλατειών κλπ). 

 

Ενόψει των πιο πάνω εισηγούμαι:  

 

α)   Το Δημοτικό Συμβούλιο  να αποφασίσει ότι θα προχωρήσει στον σχεδιασμό και 

κατασκευή ενός μνημείου που θα καλύπτει όλο το χώρο.  

 

β)   Να ενημερωθούν για την απόφαση οι οικογένειες και να συσταθεί επιτροπή για το 

μνημείο στην οποία να συμμετέχουν ο Δήμος, 2-3 άτομα από τις οικογένειες και 

καλλιτέχνες οι οποίοι θα καθορίσουν τις προδιαγραφές του μνημείου και θα 

παρακολουθούν τις διαδικασίες.  

 

γ)   Να προκηρυχθεί διαγωνισμός για το σχεδιασμό του μνημείου και όταν γίνει 

επιλογή να προχωρήσει η ανέγερση.» 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι πιο πάνω εισηγήσεις του                              

κ. Α. Οικονόμου συζητηθούν σε επόμενη συνεδρία.  

 

Ο κ. Γ. Ποταμός αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  
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7. Αίτηση για προσωρινή παρέκκλιση απαίτησης για σύναψη συμφωνίας 

παροχής διευκολύνσεων. Αρ. Φακ.: 15.0.7/15, 7.0.5/8 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκε η 

προσφορά παροχής διευκολύνσεων σε παραλιακή περιοχή, δεν προσκόμισε βεβαίωση 

από την υπηρεσία του ΦΠΑ ότι δεν έχει οποιεσδήποτε οφειλές αλλά υπέβαλε 

βεβαίωση ο Λογιστής του ότι έχει προβεί σε διευθέτηση εξόφλησης των οφειλών του 

εντός του Σεπτεμβρίου 2015 και αιτείται όπως εγκριθεί η υπογραφή της σύμβασης 

χωρίς να απαιτείται η άμεση προσκόμιση της βεβαίωσης από την υπηρεσία ΦΠΑ.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει το πιο πάνω αίτημα και 

εξουσιοδότησε τον κ. Δήμαρχο όπως υπογράψει τη σχετική σύμβαση.  

 

Ο κ. Α. Κίττος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε, όπως είπε.  

 

8. Ένσταση για την επιβολή τελών καθαριότητας. Αρ. φακ.: 3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε την επιστολή του δικηγόρου κ. Σπύρου Α. Σπύρου 

ημερομηνίας 4/3/2015 σε σχέση με τα τέλη καθαριότητας που έχουν επιβληθεί σε  

πελάτιδά του για την λειτουργία διαμερισμάτων και αποφάσισε όπως ζητηθεί νομική 

συμβουλή για το χειρισμό του θέματος. 

 

9. Αίτηση της εταιρείας DIVALIO Catering Ltd για εξαμηνιαίες χρεώσεις 

στα δύο εστιατόρια που λειτουργεί. Αρ. Φακ.: 5.9.34/16 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως απορρίψει το αίτημα επειδή είναι δύο 

εστιατόρια και φορολογούνται ξεχωριστά. Ίδια απόφαση έχει ληφθεί και σε 

προηγούμενες περιπτώσεις στο παρελθόν. 

 

10. Παραχώρηση γραφείου παρά την αποβάθρα. Αρ. Φακ.: 7.0.8, 7.0.8/Α 

 

 

11. Προβλήματα επιχειρηματιών της οδού Πρωταρά, μετά την πλατεία 

«Μελιζόνα». Αρ. Φακ.: 7.0.9 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε το συνημμένο σημείωμα του Αν. Δημοτικού 

Γραμματέα και αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει με εκτελεστικές εξουσίες τον                     

κ. Τ. Βλίττη και σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία να επιλύσει όσα από τα 

προβλήματα μπορούν άμεσα και εύκολα να επιλυθούν.  

 

12. Αιτήσεις για υδροδότηση υποστατικών. Αρ. Φακ.: 4.7.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει τις πιο κάτω αιτήσεις για 

υδροδότηση: 

- τεμ. 659 Σχ. 2-293-377                Τμήμα 14, αρ. εγγραφής 0/7215.  

 

- τεμ. 62, 63 Σχ. 2-293-376 Τμήμα 19 αρ. εγγραφής 0/9793. 

 

13. Διάφορα  

 



6 

 

13.1 Μεταφορά σκυβαλών. Αρ. φακ.: 5.9.5/Β, 1.5.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τη συνημμένη έκθεση της Υγειονομικής 

Επιθεωρήτριας και ειδικότερα για την επισήμανσή της ότι η αναφερόμενη εταιρεία 

χρησιμοποιεί μη αδειοδοτημένο όχημα μεταφοράς σκυβάλων και αποφάσισε ότι το 

θέμα δεν αφορά το Δήμο και ούτε φυσικά έχει οποιαδήποτε ευθύνη οποιοδήποτε 

μέλος  του προσωπικού αλλά αντίθετα κάθε ευθύνη φέρει η εταιρεία και αποφάσισε 

την έγκριση πληρωμής του τιμ. 34 της εταιρείας Χ. Κουκουλλής Χωματουργικές 

Εργασίες Λτδ ύψους €42.459,25 που αφορά στην μεταφορά σκυβάλων από το 

Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο 2015 σύμφωνα και με την απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου στη συνεδρίαση 1/15 ημερομηνίας 13/1/2015.  

 

13.2 Καθαριότητα χώρων εναπόθεσης ανακυκλώσιμων υλικών.                                

Αρ. φακ.: 5.9.61 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ζητηθεί από την Green Dot να καθαρίζει τα 

σημεία εναπόθεσης ανακυκλώσιμων υλικών πιο τακτικά ειδικά στην τουριστική 

περιοχή και το τμήμα καθαριότητας να φροντίσει ώστε ειδική ομάδα να έχει την 

ευθύνη καθαριότητας αυτών των σημείων και σε περιπτώσεις που απαιτηθεί να 

περισυλλέγει αυτά τα υλικά και να τα μεταφέρει στο ΧΥΤΥ Κόσιης. 

 

13.3 Φιλανθρωπικές Εισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.1, 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως παραχωρηθεί βοήθεια ύψους €305 για 

εξόφληση διάφορων λογαριασμών  του στο Δήμο λόγω της δύσκολης οικονομικής 

του κατάστασης και των άλλων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.  

 

13.4 Επίδομα Οδοιπορικών. Αρ. Φακ.: 2.5.0, 29.1.96 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι είχε ατύχημα με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο 

που χρησιμοποιεί και στα πλαίσια των καθηκόντων του χρησιμοποιεί το προσωπικό 

του αυτοκίνητο και γι’ αυτό αιτήθηκε επίδομα οδοιπορικών.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του αιτήματός του.  

 

13.5 Σύνταξη και οφειλές πρώην υπαλλήλου του Δήμου.  

            Αρ. Φακ.: 28.0.08, 2.6.0 

 

13.6 Αιτήσεις για άδεια διοργάνωσης εκδηλώσεων προώθησης εμπορευμάτων. 

Αρ. Φακ.: 7.0.33 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως επιβάλλονται τέλη ύψους €500/μέρα/σημείο 

σε κάθε ενδιαφερόμενο που αιτείται άδειας διοργάνωσης εκδήλωσης προώθησης 

εμπορεύματος όπου ο χώρος και χρόνος για τον οποίο υποβάλει την αίτηση είναι 

εφικτός.  

 

13.7 Τουριστική Προβολή. Αρ. Φακ.: 7.0.9 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταχώρηση διαφήμισης στο περιοδικό      

GS Publications κόστους €1.200. 
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13.8 Προμήθεια βιβλίων. Αρ. Φακ.: 1.5.11 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αγορά 10 βιβλίων αξίας €10/ένα με τίτλο 

«Αναζήτηση ελπίδας στο χτες, το σήμερα  με όραμα το αύριο» του Κωνσταντίνου 

Πάτσαλου.  

 

 

 

13.9 Εγκρίσεις πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  

 

 

13.10 Αίτηση Νίκου Χαραλάμπους για άδεια χρήσης άμαξας. Αρ. Φακ.: 7.0.9, 

70.0.10 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε την αίτηση του κ. Νίκου Χαραλάμπους όπως 

υποβλήθηκε με την επιστολή του ημερομηνίας 26/6/2015 και αποφάσισε την 

απόρριψή της επειδή με τη διακίνησή της θα επιβαρύνει την ήδη προβληματική 

τροχαία κίνηση.  

 

13.11     Τοποθέτηση και εκμετάλλευση θυρίδων ασφαλείας στις παραλίες.                           

    Αρ. Φακ.: 7.0.2 

  

 Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε τις προτάσεις που έχουν υποβάλει οι εταιρείες                   

AS Momentum Consulting & Services (Cyprus) Ltd ημερομηνίας 30/6/2015 και 

Think Big Group ημερομηνίας 30/3/2015 που αφορούν την τοποθέτηση και 

εκμετάλλευση θυρίδων ασφαλείας στις παραλίες και αποφάσισε όπως το θέμα 

εξετασθεί πριν την επόμενη τουριστική περίοδο και προς το σκοπό αυτό να ζητηθούν 

σχετικές προσφορές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


