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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

30/17 

 

Ημερομηνία: 9 Νοεμβρίου 2017 

 

Ώρα έναρξης: 18:30΄ 

 

Ώρα Λήξης: 20:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 2) 

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 3) 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 3)  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 3) 

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 4.2) 

 

Απόντες:  

 

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος 

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα επτά  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. Λοΐζου, Τ. Φλουρέντζου και Μ. Τσιολάκη, που απουσιάζουν καθώς και των                      

κ. Τ. Τσόκκου, Μ. Μουλαζίμη και Γ. Καρά που απουσίαζαν κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

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

 

1.1. Πρακτικά συνεδρίασης 27/17 ημερομηνίας 16/10/2017. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως καταγραφεί το πιο κάτω κείμενο ως θέμα 4.1 

και κατ’ επέκταση αναρίθμηση των υπολοίπων θεμάτων στα «Διάφορα»: 
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«Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι κατά την κατασκευή του έργου 

της Λεωφ. Περνέρας, διαφάνηκε η ανάγκη τροποποίησης των σχεδίων υλοποίησης, στο 

κεντρικό τμήμα του δρόμου με κατασκευή μικρών πλατειών έτσι ώστε να καταστεί πιο 

εύρυθμη η λειτουργία του, με τη σύμφωνη γνώμη και των εμπλεκομένων κυβερνητικών 

τμημάτων.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσης και ολοκλήρωσης 

των εργασιών κατά τη χειμερινή περίοδο, αποφάσισε όπως δοθούν οδηγίες στο γραφείο  

Α. Φ. Μοδινός & Σ. Α. Βραχίμης για μελέτη και σχεδίαση των αναγκαίων αλλαγών 

καθώς και των νέων κατασκευαστικών σχεδίων που απαιτούνται για την υλοποίηση του 

έργου έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες πριν την επόμενη τουριστική περίοδο». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

27/17 ημερομηνίας 16/10/2017 με την πιο πάνω παρατήρηση.  

 

1.2. Πρακτικά Συνεδρίασης 28/17 ημερομηνίας 20/10/2017  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

28/17 ημερομηνίας 20/10/2017 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

1.3.  Πρακτικά Συνεδρίαση 29/17 ημερομηνίας 31/10/17 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

29/17 ημερομηνίας 31/102017 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

2. Συλλογικές Συμβάσεις. Αρ. Φακ.: 2.4.0 

 

Ο κ. Δήμαρχος προέβη σε μια εκτενή ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 

για τις πρόνοιες των προτεινόμενων συλλογικών συμβάσεων, που συμφώνησε η Ένωση 

Δήμων με τις Συντεχνίες, για τα έτη 2015 και 2016 για το υπαλληλικό και εργατικό 

προσωπικό, οι οποίες έχουν αποσταλεί στα μέλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε ότι δεν 

γίνονται αποδεκτές και να μην υπογραφούν από το Δήμο επειδή αφορούν παρελθόντα 

έτη και επειδή ενώ ονομάζονται παγκύπριες περιλαμβάνουν πρόνοιες που δεν ισχύουν 

για όλους τους Δήμους ομοιόμορφα και αντί αυτών, να ισχύει ότι έχει αποφασισθεί στο 

θέμα 2 της συνεδρίασης 2/13 ημερομηνίας 14/1/2013 και στο θέμα 4 της συνεδρίασης 

7/13 ημερομηνίας 19/2/2013.  

 

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

που είχε, όπως είπε.  
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3. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 
 

Οι κ. Τ. Τσόκκου και Μ. Μουλαζίμη προσήλθαν στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

Ο κ. Τ. Βλίττης αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε, όπως είπε.  

 

4. Διάφορα. 

 

4.1. Μισθοδοσία εργατών ενοικίασης ειδών παραλίας. Αρ. Φακ.: 2.5.0, 7.0.11 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, στους εργάτες ενοικίασης ειδών παραλίας που θα 

εργασθούν κατά το Νοέμβριο, να τους καταβληθεί ο μισθός της κλίμακάς τους αντί 

βασικό μισθό και προμήθεια.  

 

4.2. Εξοπλισμός κινητής τηλεφωνίας στο Δημοτικό Στάδιο. Αρ. Φακ.: 8.17.2, 6.2.0 

 

Ο κ. Γ. Καράς προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι το συμβόλαιο του Δήμου με τη CYTA για 

τοποθέτηση εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας στο Δημοτικό Στάδιο έχει λήξει και 

αποφάσισε την έγκριση της πρότασης της CYTA για ανανέωση για ακόμα έξι χρόνια με 

ετήσιο μίσθωμα €3.752,34. 

 

4.3. Ετήσια συντήρηση Oracle. Αρ. Φακ.: 8.0.4 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πληρωμής του ποσού των                          

€2.200 + ΦΠΑ στην εταιρεία SSM Computer Systems Ltd για την ετήσια συντήρηση.  

 

4.4. Επιδιόρθωση forklift. Αρ. Φακ.: 8.2.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της προσφοράς της εταιρείας                           

Y. Skembedjis & Sons Ltd ύψους €2.352 + ΦΠΑ για την επιδιόρθωση του forklift που 

προμηθεύτηκε ο Δήμος από την πρώην ΣΠΕ Παραλιμνίου.  

 

4.5. Αίτηση για άδεια. Αρ. Φακ.: 29.1.18, 2.2.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι εργάτης αιτήθηκε για άδεια απουσίας και 

επειδή δεν έχει υπόλοιπο σε πίστη του (είναι αρνητικό) αποφάσισε να μην εγκριθεί αφού 

δεν υπέβαλε οποιαδήποτε δικαιολογία για υποστήριξη του αιτήματός του.  

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


