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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

5/21 

 

 

Ημερομηνία: 12 Μαρτίου 2021 

 

Ώρα έναρξης: 13:00΄ 

 

Ώρα λήξης: 15:30΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Αντιδήμαρχος  

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 5) 

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 9.5)  

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 9.5)  

 

Απόντες:  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενοι: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

κα. Έλλη Τσιήσσιου    Δημοτική Ταμίας (για τα θέματα 9.1 -13)  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα εννέα μέλη και ότι 

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των 

κ. Σ. Κωνσταντίνου που απουσιάζει καθώς και των κ. Γ. Ποταμού, Μ. Μουλαζίμη και  

Λ. Λοΐζου που απουσίαζαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης.   
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1. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 4/21 

ημερομηνίας 8/3/2021. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

4/21 ημερομηνίας 8/3/2021 χωρίς παρατηρήσεις. 

 

2. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο πάνω κάτω λογαριασμών: 

  

3. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Οικονομικών. Αρ. Φακ.: 1.3.2/30 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το πιο πάνω θέμα τεθεί σε επόμενη 

συνεδρίαση όταν θα είναι παρόντα όλα τα μέλη.  

 

4. Οφειλές προς τους μελετητές της πλατείας. Αρ. Φακ.: 1.5.1, 7.9.10/3, 4.2.10 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις εκθέσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας 

ημερομηνίας 13/1/2021 και 24/2/2021 και αποφάσισε: 

 

 (α) Την πληρωμή του τιμολογίου αρ.05358 ημερομηνίας 21/12/2020, ύψους €14.500. 

 

(β) Την πληρωμή του ποσού των €14.437,50 από το τιμολόγιο αρ. 05357                     

ημερομηνίας 21/12/2020. Για το υπόλοιπο ποσό των €3.000 να ζητηθεί πιστωτική 

σημείωση για τους λόγους που αναφέρονται στις πιο πάνω εκθέσεις.  

 

5. Προσφορά για επισκευή του σκυβαλοφόρου ΚQV068. Αρ. Φακ.: 5.9.5, 8.2.2 

 

Ο κ. Γ. Ποταμός προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της προσφοράς για επιδιόρθωση του 

σκυβαλοφόρου οχήματος ΚQV068 συνολικού κόστους €15.039,81 αφού υποβάλει 

πενταετή εγγύηση.  

 

6. Αιτήσεις παροχής νερού. Αρ. Φακ.: 4.7.5 

 

Το Δημοτικό Συμβουλίου αποφάσισε την έγκριση παροχής νερού στα πιο κάτω 

υποστατικά: 

 

 τεμ. 79 Σχ. 2-289-377 τμήμα 11 

 τεμ. 125 Σχ. 2-292-376 τμήμα 19 

 τεμ. 314 Σχ. 2-296-375 τμήμα 16 για τις ανάγκες του παραλιακού πεζόδρομου 

χωρίς χρέωση 

 τεμ. 186 Σχ. 2-289-376 τμήμα 11 

 

Για τις πιο κάτω αιτήσεις αποφάσισε: 
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 τεμ. 359 Σχ. 2-293-378 τμήμα 14 να προσκομίσει τοπογραφικό σχέδιο στο οποίο 

να φαίνεται το τεμάχιο και να επανέλθει.  

 τεμ. 1133 Σχ. 2-293-377 τμήμα 14 δεν εγκρίνεται επειδή από ότι φαίνεται δεν 

πρόκειται για γεωργική αποθήκη αλλά για λυόμενο με σκοπό τη χρήση του ως 

εξοχικό. 

 τεμ. 339 Σχ. 2-294-376 τμήμα 17 δεν εγκρίνεται επειδή από ότι φαίνεται δεν 

πρόκειται για γεωργική αποθήκη αλλά για λυόμενο με σκοπό τη χρήση του ως 

εξοχικό.  

 

7. Συμφωνίες συντήρησης φωτοτυπικών μηχανών. Αρ. Φακ.: 8.0.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω συμφωνιών συντήρησης 

των φωτοτυπικών μηχανών και τηλεομοιότυπου και εξουσιοδότησε τον κ. Δήμαρχο να 

τις υπογράψει.  

 

- Ricoh MP2501SP Serial № E333M720590 

- Ricoh MPC4503SP Serial № E174J00255 

- Ricoh MPC6004EXSPMFP Serial № 758J200075 με Finisher Serial № 

G878Q717896, Bridge Unit Serial № E537ZC60653 και Paper Feed Unit Serial 

№ Y808Q720058 

- IM350F Serial № 3379ΡB03370 

- IMC2000 Serial № 3080RA11576 

 

8. Ανακατασκευή του χορτοτάπητα του Δημοτικού Σταδίου. Αρ. Φακ.: 8.17.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 11.6 της συνεδρίασης 

2/21 ημερομηνίας 28/1/2021 αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση τραπεζικής εγγύησης 

διάρκειας δεκαοκτώ μηνών προς τον ΚΟΑ ύψους €200.000 σύμφωνα με την επιστολή 

του αρ. φακ. 03.04.014, 17.01.025 ημερομηνίας 22/1/2021. 

 

9. Υποθέσεις προσωπικού. 

 

9.1. Συνταξιοδοτικά ωφελήματα πρώην υπαλλήλου. Αρ. Φακ.: 2.6.0 

 

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως η Δημοτική Ταμίας η οποία 

ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του πρώην 

υπαλλήλου στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως καταβληθεί σύνταξη και εφάπαξ ποσό στον 

πρώην υπάλληλο όπως θα υπολογισθούν από την οικονομική υπηρεσία σύμφωνα με τους 

περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Κανονισμούς του Δήμου και πιστοποιηθούν από 

την Ελεγκτική Υπηρεσία.  
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9.2. Αναλογιστική μελέτη Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων.  

Αρ. Φακ.: 2.6.0 

 

Η Δημοτική Ταμίας ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι απαιτείται η επικαιροποίηση 

της αναλογιστικής μελέτης για το Ταμείο Συντάξεως και Φιλοδωρημάτων μέχρι τα έτη 

2018 και 2019.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της πιο πάνω πρότασης για μελέτη η 

οποία να ανατεθεί στο γραφείο Cronje & Yiannas Actuaries and Consultants Ltd που έχει 

εκπονήσει την ίδια μελέτη και για προηγούμενα χρόνια.  

 

9.3. Αίτηση εργάτη για αποζημίωση των υπερωριών σε χρόνο αντί σε χρήμα.                 

Αρ. Φακ.: 29.1.30 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος του εργάτη για 

αποζημίωση όλων των υπερωριών του σε χρόνο.  

 

9.4.  Διενέργεια γραπτών εξετάσεων σύμφωνα με τα σχέδια υπηρεσίας.                  

Αρ. Φακ.: 2.0.0, 2.3.0, 2.5.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή την εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 

και Προσωπικού 1627 ημερομηνίας 28/9/2020 αποφάσισε τη διενέργεια εξετάσεων για 

όλες τις θέσεις για τις οποίες υπάρχει σχετική πρόβλεψη στα σχέδια υπηρεσίας.  

 

9.5. Κατάσταση δαπανών για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του 

προσωπικού. Αρ. Φακ.: 2.9.1/2 

 

Οι κ. Λ. Λοΐζου και Μ. Μουλαζίμη προσήλθαν στην συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 1.2 της συνεδρίασης 

24/20 ημερομηνίας 27/10/2020 μελέτησε τη συνημμένη κατάσταση και αποφάσισε κατά 

πλειοψηφία να ισχύσει ότι εφαρμόζεται στην δημόσια υπηρεσία τόσο για τους 

υπαλλήλους όσο και για τους εργάτες.  

 

Διαφώνησαν οι κ. Α. Μουλαζίμης, Τ. Βλίττης, Μ. Μουλαζίμη και Σ. Σταύρου που είπαν 

ότι θα πρέπει να συνεχισθεί η συμπληρωματική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο 

προσωπικό. 

 

9.6. Επιστροφή ημερών άδειας σε υπάλληλο και εργάτη. Αρ. Φακ.: 28.0.15, 29.2.15 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις πρόνοιες της εγκυκλίου 1630 του 

Υπουργείου Οικονομικών αποφάσισε την επιστροφή των 8 ημερών άδειας που 

αποκόπηκαν από το υπόλοιπο των αδειών του υπαλλήλου επειδή του ζητήθηκε να τεθεί 

σε αυτοπεριορισμό κατά την περίοδο 17/3/2020 μέχρι 27/3/2020 λόγω της επιστροφής 

της θυγατέρας του από το εξωτερικό και την επιστροφή 9 ημερών άδειας που 

αποκόπηκαν από το υπόλοιπο των αδειών του εργάτη επειδή του ζητήθηκε να τεθεί σε 
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αυτοπεριορισμό από 30/3/2020 μέχρι 10/4/2020 λόγω πυρετού που παρουσίαζε ενώ όπως 

τελικά είχε διαπιστωθεί ήταν απλό κρυολόγημα. 

 

9.7. Αντικατάσταση νηπιαγωγού. Αρ. Φακ.: 4.0.7/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εργοδότησης της αντικαταστάτριας της 

Νηπιαγωγού που απουσίαζε στις 8/2/2021 λόγω ασθενείας και της Νηπιαγωγού που 

απουσίαζε από 18/2/2021 μέχρι 2/3/2021 λόγω στενής επαφής με επιβεβαιωμένο 

κρούσμα κορωνοϊού. 

 

9.8. Ανακοίνωση για πρόσληψη έκτακτων εποχικών εργατών. Αρ. Φακ.: 2.2.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση ανακοίνωσης για υποβολή αιτήσεων από 

ενδιαφερόμενους για έκτακτη εποχική απασχόληση στα τμήματα εργατών του Δήμου 

εκτός ναυαγοσωστών. Ο αριθμός εργατών και η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησής 

τους θα καθορίζεται από την Τριμελή Επιτροπή αναλόγως των αναγκών. 

 

10. Χρεώσεις Τραπεζών. Αρ. Φακ.: 7.2.0, 2.6.0 

 

Η Δημοτική Ταμίας ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις χρεώσεις που επιβάλλουν 

οι Τράπεζες στους καταθετικούς λογαριασμούς και ανέφερε ως μια τέτοια περίπτωση τον 

λογαριασμό Ταμείου Συντάξεως και Φιλοδωρημάτων ο οποίος χρεώνεται με υπέρογκα 

ποσά που επιβαρύνουν το υπάρχον έλλειμμα, σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη και 

για αποφυγή αυτών των χρεώσεων πρότεινε όπως ζητηθεί η έκδοση τραπεζικής επιταγής 

για τόσο ποσό ώστε να παραμείνει η κατάθεση πιο κάτω από €100.000 για το οποίο δεν 

υπάρχει χρέωση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την εισήγηση της Δημοτικής Ταμία 

και επιπρόσθετα εξουσιοδότησε τον κ. Δήμαρχο να διαβουλευτεί με τις τράπεζες με 

σκοπό την σύναψη συμφωνίας για αποφυγή των αναφερόμενων χρεώσεων.  

 

11. Όφειλες ξενοδοχειακής μονάδας για τέλη διανυκτερεύσεων. Αρ. Φακ.: 3.9.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ξενοδοχείο για τα έτη 2018 και 2019 

προσκόμισε καταστάσεις διανυκτερεύσεων δηλώνοντας κλίνες και δωμάτια πολύ 

λιγότερα από όσα πραγματικά υφίστανται και έχουν καταμετρηθεί από την τεχνική 

υπηρεσία και ότι σε πολλές εκκλήσεις του αρμόδιου τμήματος του Δήμου προς τον 

ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου να προσκομίσει σωστές και ανταποκρινόμενες στην 

πραγματικότητα καταστάσεις αυτός ισχυρίστηκε ότι δεν μπορεί να εξαχθούν τέτοια 

στοιχεία από το σύστημα του ξενοδοχείου.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα όσα πιο πάνω έχουν αναφερθεί 

αποφάσισε να του χρεωθούν τέλη διανυκτερεύσεων για 355 κλίνες (σύμφωνα με την 

καταμέτρηση της τεχνικής υπηρεσίας) επί 184 ημέρες επί το ποσοστό που ίσχυε για τα 

πιο πάνω έτη, όπως δηλαδή περίπου έχουν καταβάλει παρόμοιου τύπου και στην ίδια 

περιοχή άλλα ξενοδοχεία.  
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12. Τέλη διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα εξοχικά. Αρ. Φακ.: 3.9.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ανασταλεί η προηγούμενη του απόφαση και να 

επανέλθει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση μέχρι να καθορισθεί από το Υφυπουργείο 

Τουρισμού πως θα κατατάσσονται τα αναφερόμενα εξοχικά για να μπορεί να 

διαχωρίζονται και τα επιβαλλόμενα τέλη.  

 

13. Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στα υποστατικά του Δήμου.                                   

Αρ. Φακ.: 6.1.0, 4.0.5/5, 4.0.16, 4.0.5 

 

Η Δημοτική Ταμίας ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις καταναλώσεις 

ηλεκτρικού ρεύματος σε διάφορα υποστατικά του Δήμου και ιδιαίτερα για το 

κολυμβητήριο που το 2020 πληρώθηκε το ποσό των €29.502 (επιπρόσθετο κόστος για 

καύσιμα μέχρι τον 10/2020 €27.500), την αίθουσα αθλοπαιδιών που πληρώθηκαν €9.000 

και το αθλητικό κέντρο που πληρώθηκαν συνολικά €32.157 επίσης για το 2020 και 

πρότεινε όπως ανατεθεί σε Ηλεκτρολόγο Μηχανικό να μελετήσει το πρόβλημα και να 

υποβάλει προτάσεις για μείωση του πιο πάνω κόστους.  

 

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

 

Η Δημοτική Ταμίας αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

14. Εισηγήσεις Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού. 17/2/2021 και 23/2/2021.                      

Αρ. Φακ.: 1.3.2/35 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των εισηγήσεων της Επιτροπής 

Παιδείας και Αθλητισμού όπως περιγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεών της 

ημερομηνίας 17/2/2021 και 23/2/2021 που επισυνάπτονται. 

 

15. Εισηγήσεις Επιτροπής Οικονομικών 15/1/2021 και 21/1/2021.  

Αρ. φακ.: 1.3.2/30 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των εισηγήσεων της Επιτροπής 

Οικονομικών όπως περιγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων της ημερομηνίας 

15/1/2021 και 21/1/2021 που επισυνάπτονται εκτός του θέματος 2.6 της συνεδρίασης της 

15/1/2021 για το οποίο αποφάσισε να παραμείνει σε ισχύ η απόφαση όπως αναφέρεται 

στο θέμα 5.4 της συνεδρίασης 17/20 ημερομηνίας 7/8/20. 

 

Η κα. Τ. Τσόκκου εξέφρασε τη διαφωνία της και είπε ότι εμμένει στην εισήγηση της 

Επιτροπής.  

  

16. Ηλεκτρονική διαχείριση των αδειών του προσωπικού. Αρ. Φακ.: 2.8.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει την προσφορά της εταιρείας SSM για 

αναβάθμιση του λογισμικού διαχείρισης των αδειών και άλλων στοιχείων του 
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προσωπικού με κόστος €4.000 για το πρόγραμμα, €500 για τη σύνδεση και €70/μήνα για 

την υπηρεσία cloud.  

 

17. Προσφορά για διάθεση εγκαταλειμμένων οχημάτων. Αρ. Φακ.: 5.10.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 5 της συνεδρίασης 

22/20 ημερομηνίας 12/10/2020 ενημερώθηκε ότι παραλήφθηκαν οι πιο κάτω προσφορές: 

 

- K. Kyriakou Scrap Metals Ltd   €240 

- Thalassinos Metal Recycling Ltd   €200 

- EL.SI.GEO Autoparts Ltd    €100 

 

Αποφάσισε την κατακύρωση της προσφοράς της εταιρείας K. Kyriakou Scrap Metals Ltd 

ως η πιο ψηλή.  

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος   


