
1 

 

 

Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

29/15 

 

 

Ημερομηνία: 24 Σεπτεμβρίου 2015 

 

Ώρα έναρξης:  18:25΄ 

 

Ώρα Λήξης: 22:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 11.2) 

κ. Γιώργος Νικολέττος       Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 4.1) 

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μαυρουδής Μαυρουδής    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 11.2) 

κ. Ανδρέας Κίττος         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2) 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2 μέχρι το θέμα 11.3)    

 

Απόντες: 

  

κ. Ανδρέας Οικονόμου       Αντιδήμαρχος (για προσωπικούς  λόγους) 

 

Παρακαθήμενος:  
 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

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 Οικονόμου  που απουσιάζει για προσωπικούς λόγους καθώς και των                       

κ. Α. Κίττου και  Α. Μουλαζίμη που απουσίαζαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης 

επίσης για προσωπικούς λόγους.   

 

 

1. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 28/15 

ημερομηνίας 18/9/2015. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

28/15 ημερομηνίας 18/9/2015 χωρίς παρατηρήσεις.  
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2. Σύμβαση Λειτουργού Ασφάλειας και Υγείας. Αρ. Φακ.: 1.7.16/1 

 

Οι κ. Α. Κίττος και Α. Μουλαζίμης προσήλθαν στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η σύμβαση του Δήμου με τον                                

κ. Α. Ζορπά για παροχή υπηρεσιών Λειτουργού Ασφάλειας και Υγείας έληξε στις                              

14 Μαρτίου 2015 και αφού έλαβε υπόψη ότι παρέχει μέχρι σήμερα τις υπηρεσίες του 

και ότι είναι εγγεγραμμένος ακόμα στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ως υπεύθυνος 

λειτουργός για το Δήμο, αποφάσισε κατά πλειοψηφία όπως ανανεωθεί η σύμβαση από 

τις 15/3/2015 μέχρι τις 14/3/2016 και για κάλυψη της σχετικής ανάγκης, 

μεταγενέστερα, να προκηρυχθεί προσφορά. 

 

Ο κ. Γ. Ποταμός διαφώνησε με την ανανέωση της σύμβασης και πρότεινε την άμεση 

προκήρυξη προσφοράς. 

  

3. Προκηρυχθείσα προσφορά για απομάκρυνση κλαδεμάτων και άλλων 

ακαθαρσιών. Αρ. Φακ.: 5.10.1, 1.3.14 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι το προϋπολογισθέν ποσό της πιο πάνω 

προσφοράς έχει ξεπερασθεί χωρίς να ολοκληρωθεί η εργασία η οποία, όπως 

αποδεικνύεται από την πιστοποίηση του Επιστάτη Καθαριότητας και τα δελτία 

παράδοσης των αδειοδοτημένων χώρων, είχε υποεκτιμηθεί με αποτέλεσμα να 

προκύψουν τα τιμολόγια αρ. 45 και 46 της εταιρείας Χ. Κουκουλλής Χωματουργικές 

Εργασίες Λτδ συνολικού ύψους €19.608,00 + ΦΠΑ τα οποία το Δημοτικό Συμβούλιο 

αποφάσισε να πληρωθούν. 

 

Αποφάσισε επίσης όπως προκηρυχθεί νέα προσφορά με προϋπολογισμό €25.000, 

νοουμένου ότι υπάρχει επάρκεια στο σχετικό κονδύλι. Σε περίπτωση μη επάρκειας,           

ο προϋπολογισμός να προσαρμοσθεί αναλόγως.  

 

4. Διάφορα  

 

4.1. Κατάλογος τελών καθαριότητας και επαγγελματικής άδειας.  

Αρ. Φακ.: 3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον κατάλογο τελών καθαριότητας και 

επαγγελματικής άδειας που έχουν επιβληθεί για το 2015.  

 

Ο αναφερόμενος κατάλογος έχει υπογραφεί από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

και έχει φυλαχθεί στο αρχείο του τμήματος φορολογιών. 

 

Ο κ. Γ. Νικολέττος αποχώρησε από την συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

 

4.2. Προσφορά για προμήθεια ζιζανιοκτόνων. Αρ. Φακ.: 4.9.8, 1.4.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προκηρυχθεί προσφορά για προμήθεια 

ζιζανιοκτόνων προϋπολογισμού €40.000 και να δηλωθεί στους όρους ότι η προμήθεια 

θα γίνει σε δύο δόσεις. 
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4.3. Παράταση αγοράς υπηρεσιών. Αρ. Φακ.: 2.2.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 1.3 της 

συνεδρίασης 22/15 ημερομηνίας 17/7/2015 αποφάσισε την έγκριση παράτασης 

αγοράς υπηρεσιών μέχρι της 30/9/2015 επειδή οι ανάγκες εξακολουθούν να 

υφίστανται. 

 

4.4. Προσωρινό Πράσινο Σημείο. Αρ. Φακ.: 5.9.50, 4.9.8 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως περιφραχθεί το τεμ. 381 Σχ. 2-292-377 

Τμήμα 13 για το οποίο ζητήθηκε άδεια για να λειτουργεί ως προσωρινό πράσινο 

σημείο και να φυτευθούν περιμετρικά του κυπαρίσσια.  

 

5. Προσφορές ΑΗΚ για ηλεκτροδότηση χώρων υγειονομικών διευκολύνσεων 

στις παραλίες. Αρ. Φακ.: 8.7.0/19, 6.1.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πληρωμής των πιο κάτω προσφορών 

της ΑΗΚ:  

 

23145907 (σημεία 1 + 2)     €23.933,62 

23145717 (σημείο 3)      €  6.958,34 

23146005 (σημείο 7)      €     714,00 

23145755 (σημείο 9)      €  3.587,19 

 

6. Αίτημα δημότη για απαλλαγή από τα δικαιώματα ταφής. Αρ Φακ.: 1.6.5 

 

7. Άδειες λειτουργίας υποστατικών για τα οποία προηγούμενοι ενοικιαστές 

οφείλουν διάφορα ποσά. Αρ. Φακ.: 5.9.0,  5.9.24, 5.9.34/34, 5.9.27/24   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τη συνημμένη έκθεση της Υγειονομικής 

Επιθεωρήτριας και αφού έλαβε υπόψη τη γνωμάτευση του κ. Μ. Μουαΐμη                       

(Κ57 – 61 αρ. φακ.1.8.1/ΙΙ) ημερομηνίας 20/3/2015 αποφάσισε όπως εκδοθούν οι 

άδειες λειτουργίας και ποτού για το White Rocks Dance Club Ltd νοουμένου ότι 

πληρούνται όλοι οι όροι για την έκδοσή τους και ανεξάρτητα αν προηγούμενος 

ενοικιαστής του υποστατικού οφείλει οποιοδήποτε ποσό.  

 

Σ’ ότι αφορά την αίτηση του κ. Ανδρέα Γεωργίου αποφάσισε όπως κληθεί από τον              

κ. Δήμαρχο για να συζητήσει το θέμα μαζί του.  

 

Σε σχέση με την αίτηση της εταιρείας G. M. Parashos & Co Ltd αποφάσισε όπως 

παραμείνει σε εκκρεμότητα προς το παρόν αφού το εστιατόριο παρέμεινε κλειστό 

λόγω των διαφορών της ιδιοκτήτριας εταιρείας με τους ενοικιαστές.  

 

8. Αίτημα της εταιρείας Wet & Wild  Watersports. Αρ. Φακ.: 7.0.5/7 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή της εταιρείας Wet & Wild  

Watersports ημερομηνίας 7/9/2015 με την οποία αιτείται παράταση της υποχρέωσης 

υποβολής φορολογικής εκκαθάρισης η οποία απαιτούνταν για την υπογραφή της 
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συμφωνίας παροχής διευκολύνσεων και αποφάσισε όπως γίνει δεκτό το αίτημα για 

τους λόγους που αναφέρονται στην πιο πάνω επιστολή. 

 

9. Αίτημα δημότη για αποκατάσταση των ζημιών σε τάφο. Αρ. Φακ.: 1.6.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε και ενέκρινε αίτημα για αποκατάσταση ζημιών σε 

ταφόπλακα στο παλαιό κοιμητήριο οι οποίες απ’ ότι φαίνεται προκλήθηκαν από 

άγνωστο αυτοκίνητο.  

 

Αποφάσισε επίσης όπως τοποθετηθούν προστατευτικοί πασσάλοι  όπου απαιτείται. 

 

10. Εγκρίσεις πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

11. Διάφορα  

 

11.1.  Συμφωνία Δήμου και των Συντεχνιών. Αρ. Φακ.: 2.4.1, 2.7.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των συνημμένων συμφωνιών του 

Δήμου με τις Συντεχνίες οι οποίες έγιναν αποδεκτές και από το προσωπικό και 

εξουσιοδότησε τον  κ. Δήμαρχο να τις υπογράψει.  

 

Αποφάσισε επίσης να κληθεί η Διαχειριστική Επιτροπή για να καταρτίσει 

αναθεωρημένο προϋπολογισμό που να καλύπτει την υποχρέωση καταβολής της 

αύξησης της εισφοράς του Δήμου στο Ταμείο Προνοίας.  

 

11.2. Σχέδιο νέου οδικού δικτύου στο κέντρο του Δήμου. Αρ. Φακ.: 7.9.10/3, 

4.2.10 

 

Το Δημοτικό Συμβουλίου αποφάσισε την έγκριση του νέου οδικού δικτύου στο 

κέντρο του Δήμου όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο και να προχωρήσουν όλες οι 

απαραίτητες διαδικασίες υλοποίησής του. 

 

Οι κ. Α. Λοΐζου και Γ. Ποταμός αποχώρησαν από τη συνεδρίαση λόγω άλλων 

ειλημμένων υποχρεώσεων που είχαν, όπως είπαν.  

 

11.3. Αμοιβή αρχιτέκτονα για την Γ΄ Φάση του παραλιακού πεζόδρομου.            

Αρ. Φακ.: 1.0.6/4, 4.2.48 

 

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

στο θέμα 2.8 της συνεδρίασης 26/15 ημερομηνίας 3/9/2015 διαπραγματεύτηκε με την 

κα Κάρεν Γεωργιάδου για μείωση του ποσοστού αμοιβής του γραφείου της αλλά δεν 

κατέστη δυνατό να μειωθεί κάτω του 4%. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του ποσοστού 4% ως αμοιβή του 

πιο πάνω γραφείου για τις αρχιτεκτονικές εργασίες και επίβλεψης της Γ΄ Φάσης του 

παραλιακού πεζόδρομου.  
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Ο κ. Α. Μουλαζίμης αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων 

υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

11.4. Επίβλεψη εργατών. Αρ. Φακ.: 29.2.41, 2.5.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως παραχωρηθεί επίδομα 5% στον Νικόλα 

Σταυρή για την περίοδο που θα έχει υπό την επίβλεψή του τους εργάτες από τους 

οποίους αγοράζονται υπηρεσίες.  

 

11.5. Εργασίες συντήρησης του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο «Τάσος 

Μάρκου». Αρ. Φακ.: 8.17.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της απόφασής του  στο θέμα 2.14 της 

συνεδρίασης 28/14 ημερομηνίας 29/12/2014 και αφού έλαβε υπόψη ότι οι πιο πάνω 

εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και το έργο έχει παραληφθεί, αποφάσισε την 

αποδέσμευση της κράτησης ύψους €2.654,41 και την άμεση καταβολή της στον 

εργολάβο.  

 

11.6. Αίτηση των απολυθέντων εργατών ενοικίασης ειδών παραλίας στο 

Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών. Αρ. Φακ.: 2.1.10 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και έδωσε οδηγίες στον Αν. Δημοτικό 

Γραμματέα τον οποίο και εξουσιοδότησε όπως, όπου απαιτηθεί, να προβαίνει σε 

ένορκο δήλωση ενώπιον του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών σύμφωνα με 

οδηγίες, υποδείξεις και απαιτήσεις του δικηγόρου του Δήμου σε σχέση με την αίτηση 

των απολυθέντων εργατών ενοικίασης ειδών παραλίας στο αναφερόμενο Δικαστήριο.  

 

11.7. Ενοίκιο Λέσχης Αξιωματικών της Ε. Φ. Αρ. Φακ.: 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως καταβληθεί το ποσό των €1.500 στον  

Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Άμυνας ως εισφορά στο ενοίκιο της Λέσχης 

Αξιωματικών της Ε.Φ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  
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