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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

22/15 

 

Ημερομηνία: 17 Ιουλίου 2015 

 

Ώρα έναρξης: 13:15΄ 

 

Ώρα λήξης:  

 

Παρόντες: 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης   Δήμαρχος 

κ. Ανδρέας Οικονόμου   Αντιδήμαρχος 

κ. Ανδρέας Κίττος    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τάσος Βλίττης    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιώργος Καράς    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιώργος Νικολέττος   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Απόντες: 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα Τασούλα Τσόκκου    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου    για  

κ. Μαυρουδής Μαυρουδή   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   προσωπικούς 

κ. Ανδρέας Λοΐζου    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου    λόγους 

 

Παρακαθήμενοι: 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Αν. Δημοτικός Γραμματέας 

κα Έλλη Τσίησσιου    Δημοτική Ταμίας 

(για τα θέματα 1.1 και 1.2) 

 

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. Μουλαζίμη, Τ. Τσόκκου, Γ. Ποταμού, Μ. Μαυρουδή και Α. Λοΐζου που απουσίαζαν 

για προσωπικούς λόγους.  

 

1. Διάφορα 

 

1.1 Πρόσληψη έκτακτων εποχικών εργατών για την ενοικίαση ειδών παραλίας.  

Αρ. Φακ.: 2.2.0 

 

Η Δημοτική Ταμίας εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και ενημέρωσε το Δημοτικό 

Συμβούλιο ότι σε συνέχεια της απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής στη συνεδρίασή της 

ημερομηνίας 17/7/2015 για την πρόσληψη του Γιάννου Λιοτατή ως έκτακτου εποχικού 

εργάτη στο τμήμα ενοικίασης ειδών παραλίας, θα πρέπει, λόγω αυτής της ιδιότητας, 

δηλαδή του εκτάκτου, αφού δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξασφάλιση του Δήμου (Ταμείο 

Προνοίας, άδεια, 13
ος

 μισθός) να καταθέσει εγγύηση για τις εισπράξεις που θα διενεργεί.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην απαιτηθεί η κατάθεση οποιασδήποτε εγγύησης 

από τον πιο πάνω αναφερόμενο έκτακτο εργάτη και να του δοθεί ταμείο ύψους €100 καθώς 

και κωδικός πρόσβασης για τη χρήση μηχανής έκδοσης αποδείξεων.  

 

1.2 Υπέρβαση κονδυλίου εξόδων εορταστικών εκδηλώσεων. Αρ. Φακ.: 1.4.0, 9.0.0, 

9.0.18, 9.0.21, 8.3.2/10, 7.9.0 & 13.0.2 

 

Η Δημοτική Ταμίας ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι το κονδύλι εξόδων 

εορταστικών εκδηλώσεων έχει εξαντληθεί και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για πληρωμή εκκρεμούντων σχετικών τιμολογίων και επιπρόσθετα τόνισε ότι η υπέρβαση, 

αν ληφθούν υπόψη τα τιμολόγια εκδηλώσεων που δεν έχουν υποβληθεί ακόμα στο 

Λογιστήριο και τα ενοίκια του κτηρίου στέγασης των πολιτιστικών Σωματείων, ξεπερνά το 

25% που με βάση το άρθρο 66(1) του περί Δήμων Νόμου επιτρέπεται, νοουμένου ότι 

εξοικονομηθεί από άλλο κονδύλι.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως χρησιμοποιηθούν ποσά με εξοικονόμηση από τα 

κονδύλια εξόδων Αθλητικών Εκδηλώσεων και Άλλων Εξόδων Εκδηλώσεων / Συμμετοχή 

σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και να ζητηθεί από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 

Εσωτερικών για να δώσει έγκριση χρήσης των ποσών που έχουν ληφθεί ως χορηγίες για 

κάλυψη των επιπρόσθετων εξόδων.  

 

1.3 Αγορά Υπηρεσιών. Αρ. Φακ.: 2.2.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής όπως 

περιγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίασής της ημερομηνίας 17/7/2015 για αγορά 

υπηρεσιών από τους αιτηθέντες έκτακτης εποχικής απασχόλησης λόγω του μορατόριουμ 

στις προσλήψεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

 

Αποφάσισε επίσης ότι τον έλεγχο και το συντονισμό τους καθώς και την πιστοποίηση των 

τιμολογίων τους θα κάνει ο Νικόλας Σταυρή.  

 

Η Δημοτική Ταμίας αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

2. Αίτημα συντεχνιών – θέση Δήμου. Αρ. Φακ.: 2.5.0, 2.4.0 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σε συνέχεια της συζήτησης του 

θέματος παραχώρησης αύξησης 2,4 % στους εργάτες από το 2007, στη συνεδρίαση 21/15 

ημερομηνίας 9/7/2015 είχε επικοινωνία με τη μεσολαβητική υπηρεσία και τον ενημέρωσε 

ότι σε περίπτωση που δεν κατέληγαν οι δύο πλευρές σε συμφωνία, θα παρέπεμπε τη 

διαφορά σε δεσμευτική διαιτησία και αφού κατέθεσε το συνημμένο σημείωμα ως πρόταση, 

κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν. 

 

Ο κ. Α. Κίττος πρότεινε να ζητηθεί νομική συμβουλή για το θέμα και να επανέλθει σε 

επόμενη συνεδρίαση στην οποία θα πρέπει να παρευρίσκονται όλα τα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

 

Ο κ. Γ. Νικολέττος δήλωσε ότι: « 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 τη δημιουργία κατοχυρωμένου 

Ταμείου Προνοίας. Λόγω του ότι η δημιουργία του κατοχυρωμένου Ταμείου Προνοίας 

ναυάγησε, θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί άμεσα χρυσή τομή.  
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Επίσης ζήτησα την προηγούμενη συνεδρίαση να μας ενημερώσετε επίσημα τι έκαναν 

άλλοι Δήμοι οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο αριθμό εργατών από εμάς. Από πληροφορίες που 

έχω είναι ότι άλλοι Δήμοι έδωσαν τις αυξήσεις το 2015 και τα υπόλοιπα σε βάθος χρόνου. 

Δεν πρέπει να βάλουμε τον Δήμο σε περιπέτειες και σε ακραίες καταστάσεις.  

 

Επιπλέον θεωρώ πως σε ένα τόσο σοβαρό θέμα πρέπει να έχουμε νομική συμβουλή από 

εξειδικευμένο σε εργασιακά θέματα. Αυτή η πρόταση τέθηκε και στην προηγούμενη 

συνεδρία χωρίς να προωθηθεί.  

 

Ο κ. Α. Οικονόμου δήλωσε ότι: 

 

«Έχω την αίσθηση ότι η πλειοψηφία του υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού του 

Δήμου Παραλιμνίου νιώθει ότι ο Δήμαρχος  και η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου 

τους αδικεί και ότι τους έχει κάνει περικοπές που δεν έπρεπε να γίνουν.  

 

Αυτό το αίσθημα στρέφεται κυρίως κατά του Δημάρχου, ίσως γιατί εμείς οι υπόλοιποι 

αποποιούμαστε των ευθυνών μας. Μερικοί δε από εμάς με άκρατο λαϊκισμό και θέλοντας 

να γίνουν αρεστοί στους υπαλλήλους δεν κοιτάζουμε πώς να ισορροπήσουμε μεταξύ των 

συμφερόντων του Δήμου και των Δημοτών και των δικαιωμάτων και δίκαιων απαιτήσεων 

των εργαζομένων.  

 

Στην προκειμένη περίπτωση η εκβιαστική απαίτηση των συντεχνιών για να δοθούν στο 

εργατικό προσωπικό αναδρομικές αυξήσεις 2,4% από το 2007 σημαίνει ένα κόστος στον 

Δήμο €500.000,00 - €600.000,00.  

 

Η πιο εύκολη απόφαση για να γίνουμε αρεστοί στους υπαλλήλους είναι να αποφασίσουμε 

ότι εγκρίνουμε το αίτημα των συντεχνιών και να δοθούν σε βάθος χρόνου, δηλαδή να τα 

φορτώσουμε στους επόμενους που θα εκλεγούν.  

 

Προσωπικά θεωρώ ότι η απόφαση του Δημάρχου για παραπομπή του θέματος σε 

δεσμευτική διαιτησία είναι πολιτικά και ηθικά σωστή, δηλώνοντας ουσιαστικά ότι θα 

αποδεχθούμε και θα εφαρμόσουμε την οποιανδήποτε απόφαση της διαιτησίας.  

 

Εξάλλου με την παραπομπή σε δεσμευτική διαιτησία την οποία φυσικά πρέπει να 

αποδεχθούν και οι συντεχνίες, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε απεργία, γιατί θα ήταν 

παράνομη και παράλογη.  

 

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της εισήγησης του Δημάρχου για ανανέωση της 

συλλογικής σύμβασης παράλληλα μέσα από διαπραγματεύσεις πάλι είναι ορθή, γιατί με 

την υπογραφή της θα λήξει το αίσθημα αδικίας που υπάρχει μεταξύ των υπαλλήλων.» 

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Νικολέττος αποχώρησε από τη συνεδρία λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

Ο κ. Δήμαρχος του ζήτησε να παραμείνει ακόμα λίγο για να ληφθεί απόφαση και αυτός 

ανέφερε ότι ήταν αδύνατο, διότι τον περίμεναν εδώ και αρκετή ώρα.  

 

Μετά την αποχώρηση του κ. Γ. Νικολέττου ο Δήμαρχος ανέφερε ότι δεν υπάρχει πλέον 

απαρτία και θα πρέπει να διακοπεί η συνεδρία. Ανέφερε επίσης ότι η αποχώρηση του 

μέλους και η μη λήψη απόφασης επί του θέματος δυνατόν να βάλει το Δήμο σε περιπέτειες 

και ακραίες καταστάσεις και ότι ο καθένας θα αναλάβει και τις ευθύνες του. 
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Κήρυξε τη λήξη της συνεδρίας χωρίς απόφαση λέγοντας ότι θα συνεχίσει τις 

διαπραγματεύσεις με τις συντεχνίες.  

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης 

Δήμαρχος  


