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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

9/18 

 

Ημερομηνία: 5 Απριλίου 2018 

 

Ώρα έναρξης: 13:00΄ 

 

Ώρα Λήξης: 14:50΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 8) 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 4) 

κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Απόντες:  

 

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    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 συμπεριλαμβανομένων των 

κ. Α. Λοΐζου, Τ. Φλουρέντζου και Μ. Μουλαζίμη που απουσιάζουν.  

 

1. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 6/18 

ημερομηνίας 15/3/2018. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Διαπιστώθηκε ότι εκ λάθους δεν καταγράφηκε στο θέμα 1.27 ότι μετά την αποχώρηση 

των κ. Δημάρχου και Αντιδημάρχου από την αίθουσα συνεδριάσεως, το Δημοτικό 

Συμβούλιο ψήφισε τον κ. Γ. Ποταμό για να προεδρεύσει της συνεδρίασης κατά την 

συζήτηση του υπό αναφορά θέματος.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

6/18 ημερομηνίας 15/3/2018 με την πιο πάνω παρατήρηση.   

 

2. Ονομασία οδών. Αρ. Φακ.: 4.2.0/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Επιτροπής αποτελούμενης από τους                   

κ. Δήμαρχο, Κ. Ιωακείμ, Γ. Καρά, Τ. Τσόκκου και Σ. Κωνσταντίνου η οποία να 

επιληφθεί του θέματος της ονομασίας ή και μετονομασίας οδών.  

 

3. Απόφαση Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών. Αρ. Φακ.: 29.2.03, 2.1.10 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τη συνημμένη απόφαση του Δικαστηρίου 

Εργατικών Διαφορών στην υπόθεση 819/13 και αποφάσισε την επαναπρόσληψη του .. 

και τοποθέτηση του στην μισθοδοτική κλίμακα που είχε πριν την απόλυσή του το 2012.  

 

4. Κατασκευή περιπτέρου εντός της Ζώνης Προστασίας της παραλίας.              

Αρ. Φακ.: B119/05, 1.7.14 

 

Η κα. Τ. Τσόκκου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως λόγω συγγενικής σχέσης 

που έχει με τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τις συνημμένες εκθέσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας και 

αποφάσισε την λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον της ιδιοκτήτριας εταιρείας και 

οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου. 

 

5. Συμβάσεις παραχώρησης άδειας τοποθέτησης κινητών καντίνων στις 

παραλίες. Αρ. Φακ.: 8.7.0/19 

 

Η κα. Τ. Τσόκκου επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι οι πιο πάνω συμβάσεις λήγουν στις 

30/11/2019 εκτός της καντίνας στην Αγία Τριάδας που έχει ήδη λήξη στις 30/11/17 και 

αποφάσισε όπως τους σταλεί επιστολή με την οποία να καλούνται να ξοφλήσουν τις 

οφειλές τους όσοι χρωστούν και να τηρούν επακριβώς τους όρους της συμφωνίας.  

 

6. Εγκρίσεις πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με τη διαφωνία του κ. Γ. Ποταμού αποφάσισε την έγκριση των 

κάτω πληρωμών.  
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7. Διάφορα  

 

7.1. Εισφορές σε άλλους οργανισμούς. Αρ. Φακ.: 13.0.4  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με διαφωνία του κ. Γ. Ποταμού αποφάσισε την παραχώρηση 

του ποσού των €30.000 στην ΕΝΠ από τα Απρόβλεπτα του πιο πάνω κονδυλίου.  

 

7.2. Άδεια προσωπικού. Αρ. Φακ.: 2.8.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το αίτημα του προσωπικού για να μην εργαστούν οι 

υπηρεσίες του Δήμου στις 10/4/18 και να αφαιρεθεί μια ημέρα άδειας από το υπόλοιπο 

του καθενός. Νοείται ότι όποιος εργασθεί δεν θα θεωρηθεί ως υπερωρία.  

 

7.3. Επίδομα τηλεφώνου. Αρ. Φακ.: 2.5.0, 28.0.29 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το αίτημα του .. να του παραχωρείται το ποσό των 

€35/μηνιαία ως επίδομα τηλεφώνου, να μεταφερθεί στο όνομά του η υπηρεσία που του 

παραχώρησε ο Δήμος και ο λογαριασμός να εκδίδεται πλέον στο όνομά του τον οποίο θα 

πληρώνει ο ίδιος.  

 

7.4. Κανονισμός ΕΕ679/2016 General Data Protection Regulation (EDPR). 

Αρ.Φακ.:1.7.17 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 8.7 της συνεδρίασης 

4/18 ημερομηνίας 22/2/2018 και αφού έλαβε υπόψη ότι δύσκολα ένας κοινός σύμβουλος 

θα μπορούσε να ανταποκριθεί και στους τέσσερις οργανισμούς, αποφάσισε όπως ο 

Δήμος προχωρήσει στην προκήρυξη προσφοράς ξεχωριστά. 

 

7.5. Επίδομα εξωτερικού. Αρ. Φακ.: 2.5.0, 1.2.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών ταξιδιών στο 

εξωτερικό καταβάλλεται επίδομα ως ακολούθως:  

 

Δήμαρχος: 

Το ποσό που αντιστοιχεί στην πόλη όπως καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το Τμήμα 

Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού μείον 15% (λόγω οικονομικής κρίσης) Χ 50%. 

 

Δημοτικοί Σύμβουλοι και Δημοτικός Γραμματέας, Δημοτικός Μηχανικός και Δημοτική 

Ταμίας: Το ποσό που αντιστοιχεί στην πόλη μείον 15% Χ 40%.  

 

Υπόλοιπο Προσωπικό:  

Το ποσό που αντιστοιχεί στην πόλη μείον 15% Χ 30%.  
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7.6. Φιλανθρωπικές Εισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση στους πιο κάτω δημότες τα 

αντίστοιχα ποσά για κάλυψη ιατρικών εξόδων λόγω των προβλημάτων υγείας που 

αντιμετωπίζουν: 

 

7.7. Επίδομα οδοιπορικών. Αρ. Φακ.: 1.5.8, 1.0.6/25 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση καταβολής επιδόματος οδοιπορικών για 

τη χρήση του ιδιόκτητου οχήματός του στα πλαίσια μετάβασής του στη Λευκωσία από 

12 μέχρι 16 Μαρτίου 2018 για παρακολούθηση σεμιναρίου.  

 

7.8. Προκήρυξη θέσεων έκτακτου εποχικού προσωπικού. Αρ. Φακ.: 2.2.0, 1.0.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων έκτακτου εποχικού 

προσωπικού στη βάση της Επιστολής του Δήμου προς το Υπουργείο Εσωτερικών 

ημερομηνίας 2/3/2018.  

 

Η ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στις πινακίδες 

ανακοινώσεων, να σταλεί μήνυμα SΜS, να δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες Famagusta 

News και Νέα Αμμόχωστος και να μεταδοθεί από το Ράδιο Πολιτεία.  

 

7.9. Εισφορές σε άλλους οργανισμούς. Αρ. Φακ.: 1.5.2, 7.0.33, 9.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πληρωμή του ποσού των €500 στην Κυπριακή 

Ένωση Μπαρτεντερς από τα Απρόβλεπτα του πιο πάνω κονδυλίου ως συνεισφορά στην 

εκδήλωση που έχουν διοργανώσει. 

 

7.10. Συνεργασία με ηλεκτρονικές εφημερίδες αρ. Φακ.: 1.0.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συνεργασία του Δήμου με τις ηλεκτρονικές 

εφημερίδες neAmmochostos.com και Famagusta News με κόστος €1500 + ΦΠΑ και 

€2880 + ΦΠΑ τον χρόνο αντίστοιχα.  

 

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, με τα πιο πάνω ποσά, θα προβάλλουν όλες τις 

εκδηλώσεις, ανακοινώσεις που θα εκδίδει ο Δήμος και γενικά όλες τις δράσεις του 

Δήμου που επιθυμεί να προβληθούν.  

 

7.11. Αίτηση. Αρ. Φακ.: 5.9.59, 3.7.1/1, 3.0.0, 4.7.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασης του στο θέμα 7.6 της συνεδρίασης 

34/17 ημερομηνίας 7/12/17 αποφάσισε επιπρόσθετα όπως εκδοθούν και οι άδειες 

λειτουργίας. 
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7.12. Πιστοποιητικό Πληρωμής 13 ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ. Αρ. Φακ.: 4.0.16 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πληρωμή του ποσού των €2.676,50 που αφορά 

επιπλέον εργασίες στους τοίχους αντιστήριξης της αίθουσας αθλοπαιδιών και μέρος του 

οποίου (€2.007,38) έχει χρεωθεί στο πιστοποιητικό πληρωμής αρ. 13 

 

7.13. Αποζημίωση εργατών ενοικίασης ειδών παραλίας. Αρ. Φακ.: 2.4.1, 7.0.3, 7.0.11 

Μισθοδοσία Ναυαγοσωστών κατά την χειμερινή περίοδο.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή της ΣΕΚ ημερομηνίας 15/3/2018 που 

αφορά στα πιο πάνω θέματα και αποφάσισε:  

 

- Οι εργάτες ενοικίασης ειδών παραλίας που θα εργασθούν κατά τις αργίες του 

Απριλίου 2018 να αποζημιωθούν υπερωριακά (σε χρόνο σύμφωνα με την 

επιθυμία τους).  

 

- Οι Ναυαγοσώστες που εργαστήκαν κατά την χειμερινή περίοδο, να πληρωθούν 

τον κανονικό τους μισθό ως ναυαγοσώστες και όχι ως εργάτες.  

 

8. Αποβάθρα παραλίας Βρύση. Αρ. φακ.: 7.0.8 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το ιστορικό της πιο πάνω 

αποβάθρας καθώς και για τα προβλήματα που προκαλούνται από την λειτουργίας της, 

τόσο ως  κατασκευή όσο και από τη χρήση της από τα ακτοπλοϊκά σκάφη.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως επανέλθει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση και 

να σταλεί επιστολή στο Τμήμα Αλιείας με την οποία να γίνεται ενημέρωση ότι ο Δήμος 

ζητά να έχει εκπρόσωπό του κατά την παραλαβή των λυμάτων των ακτοπλοϊκών 

σκαφών.  

 

Ο κ. Γ. Καράς αποχώρησε από την συνεδρίαση λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων 

που είχε, όπως είπε.  

 

9. Διάφορα.  

 

9.1. Φύλαξη παλαιού σκυβαλότοπου. Αρ. Φακ.: 1.0.6/31, 5.9.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι οι .. .. και .. .. που αποφασίστηκε στο θέμα 7.5 

της συνεδρίασης 6/18 ημερομηνίας 15/3/2018 να πωλούν υπηρεσίες φύλακα στον παλαιό 

σκυβαλότοπο, επειδή ο μεν πρώτος δεν μπορούσε με βάση την άδειά του να ασκήσει το 

επάγγελμα ως ιδιώτης φύλακας ο δε δεύτερος διότι δεν επιθυμούσε, ως εκ τούτου 

παρέμεινε μόνο ο .. ..  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συνεχίσει την φύλαξη του παλαιού 

σκυβαλότοπου ο .. .. για 12 μέχρι 14 ώρες την ημέρα μέχρι νεότερης απόφασης και 

εξουσιοδοτείται ο Δημοτικός Γραμματέας να υπογράφει τα τιμολόγιά του για πληρωμή 

αφού δεν μπορούν να πιστοποιηθούν με άλλο τρόπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


