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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

8/16 

 

 

Ημερομηνία: 28 Μαρτίου 2016 

 

Ώρα έναρξης:  14:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 16:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Ανδρέας Κίττος         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου     

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Νικολέττος       Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου     

 

Απόντες: 

 

κ. Ανδρέας Οικονόμου       Αντιδήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου      (για προσωπικούς  λόγους) 

κ. Μαυρουδής Μαυρουδής    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενος:  
 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα έξι 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. Οικονόμου, Α. Μουλαζίμη, Α. Λοΐζου, Μ. Μαυρουδή και  Τ. Τσόκκου που 

απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους. 

 

1. Πρόσληψη έκτακτου εποχικού προσωπικού. Αρ. Φακ.: 2.2.1, 2.2.0/4, 2.2.0/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις ανάγκες της υπηρεσίας σε έκτακτο 

εποχικό προσωπικό ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου και αφορούν με το Τμήμα 

Σκυβάλων όπου απαιτούνται τουλάχιστον τρεις εργάτες, το Τμήμα Ναυαγοσωστών 

όπου απαιτούνται τέσσερις Ναυαγοσώστες και το Τμήμα Εργατών Ενοικίασης Ειδών 

Παραλίας όπου απαιτούνται έξι εργάτες.  

 

Ενημερώθηκε επίσης για την επιφύλαξη στην έγκριση του προϋπολογισμού για την 

απασχόληση έκτακτου εποχικού προσωπικού όπως περιγράφεται σε σχετική επιστολή 
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του Υπουργείου Εσωτερικών ημερομηνίας 7/3/2016 και έκρινε ότι αριθμητικά οι 

εργάτες δεν θα ξεπεράσουν όσους εργάστηκαν κατά το 2014 παρά μόνο θα 

απασχοληθούν για μεγαλύτερη χρονική περίοδο και ως εκ τούτου η αύξηση του 

ποσού που δηλώθηκε στον προϋπολογισμό ήταν γι’ αυτό το σκοπό και κατά συνέπεια 

δεν ξεφεύγει από τις «ειδικές κατευθυντήριες γραμμές». 

 

Με βάση τα πιο πάνω το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων 

έκτακτου εποχικού προσωπικού ως ακολούθως: 

 

- Τρεις εργάτες σκυβάλων (κλίμακα Δ6) 

- Τέσσερις Ναυαγοσώστες κάτοχοι τουλάχιστον ασημένιου μεταλλίου (κλίμακα 

Ναυαγοσωστών Επάρχου)  

- Έξι εργάτες ενοικίασης ειδών παραλίας κάτοχοι πτυχίου ναυαγοσωστικής 

(βασικός + προμήθεια όπως ισχύει για τους μόνιμους)  

- Η προκήρυξη να γίνει άμεσα, χωρίς την ανάγκη έγκρισης των παρόντων 

πρακτικών, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, με μηνύματα SMS και με 

ανακοίνωση στις πινακίδες του Δήμου.  

 

2. Ανανέωση συμβολαίου για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των 

υπαλλήλων. Αρ. Φακ.: 2.9.1/2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανανέωση του πιο πάνω συμβολαίου με την 

εταιρεία CΝΡ Cyprialife Ltd με τους ίδιους όρους για την περίοδο από 1/6/2016 μέχρι 

31/5/2017.  

 

3. Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων σε πολιτικά κόμματα.  

Αρ. Φακ.: 4.0.8/1, 1.0.7 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου 

παραχωρείται σε κάθε πολιτικό κόμμα πριν τις εκλογές μόνο μια φορά και να 

διατίθεται χωρίς χρέωση.  

 

4. Προκήρυξη προσφοράς για καθαριότητα. Αρ. φακ.: 5.10.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση ποσού μέχρι €50.000 + ΦΠΑ για 

καθαριότητα (κλαδέματα, άχρηστα υλικά κλπ) 

 

5. Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας. Αρ. Φακ.: 1.7.16/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 2 της συνεδρίασης 

29/15 ημερομηνίας 24/9/2015 αποφάσισε όπως παραταθεί η σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών Λειτουργού Ασφάλειας και Υγείας που έχει ο Δήμος με τον κ. Αντώνη 

Ζορπά μέχρι την κατακύρωση της νέας προσφοράς που θα προκηρυχθεί σύντομα.  
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6. Εγκρίσεις πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

7. Διάφορα  

 

7.1. Αγωγή 6306/14 The Performing Right Society Ltd Vs Δήμος Παραλιμνίου.   

Αρ. Φακ.: 9.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 15.4 της 

συνεδρίασης 3/16 ημερομηνίας 18/2/16 αποφάσισε να πληρωθεί επίσης το ποσό των 

€142 + ΦΠΑ για τα έξοδα έκδοσης του εντάλματος.  

 

7.2.  Οφειλές Vangelis Hotel Apts. Αρ. Φακ.: 4.7.0, 3.0.0, 5.9.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τη συνημμένη επιστολή του 

Παραλήπτη/Διαχειριστή της Aqua Sol Hotels Plc και αποφάσισε όπως γίνει αποδεκτή 

η πρότασή του όπως περιγράφεται για εξόφληση των οφειλών του Vangelis Hotel 

Apts.  

 

 

 

 

 

7.3.  Βελτίωση Λεωφ. 1
ης

  Απριλίου. Αρ. Φακ.: 4.2.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού μελέτησε την επιστολή του Τμήματος Πολεοδομίας                    

αρ. φακ. 24/13F28 ημερομηνίας 12/2/2016 αποφάσισε την καταβολή του ποσού των 

€86.120,43 στο αναφερόμενο Τμήμα ως συνεισφορά του Δήμου αντί του ποσού που 

αναφέρεται στο θέμα 6 της συνεδρίασης 2/16 ημερομηνίας 2/2/16.  

 

7.4. Έγκριση Δελτίων Θεώρησης Σχεδίων Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για την  

κατασκευή υποσταθμού στο «Nausicaa Hotel». Αριθμός Υ/Σ0339.                       

Αρ. Φακ.: 6.1.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε για τα σχετικά με το πιο πάνω θέμα 

έγγραφα και την έκθεση της υπηρεσίας ημερομηνίας 17/3/16 αποφάσισε όπως 

εγκριθούν τα δελτία θεώρησης της ΑΗΚ και υπογραφούν από τον κ. Δήμαρχο.   

 

7.5. Παραχωρηθέντες πεζόδρομοι. Αρ. Φακ. : 4.2.0, 8.1.0/37, 4.7.0, 4.5.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως επιστρωθούν με σκυρόδεμα, υδροδοτηθούν 

και φωταγωγηθούν οι πιο κάτω πεζόδρομοι που έχουν παραχωρηθεί στα πλαίσια 

αναπτύξεων:  

 

α.  Ο πεζόδρομος που διέρχεται από το Vangelis Hotel Apts τεμ.113, 115, 116 

Σχ. 2-296-376 Τμήμα 16 και το Eden Square τεμ. 118 Σχ. 2-296-376                 

Τμήμα 16 και το ιδιωτικό τεμ. 120 Σχ. 2-295-376 Τμήμα 16. 
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β.  Ο πεζόδρομος που διέρχεται από το Dasonia τεμ. 90 Σχ. 2-296-376 τμήμα 16 

από το Love Boat τεμ. 89 Σχ. 2-296-376 και από το κρατικό τεμ. 92                        

Σχ. 2-296-376. 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 

 

 


