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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

18/22 

 

Ημερομηνία:  29 Αυγούστου 2022 

 

Ώρα έναρξης: 13:00΄ 

 

Ώρα λήξης: 15:30΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Αντιδήμαρχος (μέχρι το θέμα 12.1) 

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 10) 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 5)  

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 11) 

 

Απόντες: 

 

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενος: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   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. Γ. Ποταμού, Σ. Κωνσταντίνου και Τ. Φλουρέντζου που απουσιάζουν καθώς και 

των κ. Κ. Ιωακείμ και Μ. Μουλαζίμη που απουσίαζαν κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

1. Προαγωγή Γραμματειακών Λειτουργών. Αρ. Φακ.: 2.0.15 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι οι Χ. ΧΧΧΧ, Χ. ΧΧΧΧΧ, Χ. ΧΧΧΧΧ,               

Χ. ΧΧΧΧΧ και Χ. ΧΧΧΧΧ με επιστολές τους αποδέχτηκαν την προσφορά προαγωγής 

τους στις θέσεις Γραμματειακού Λειτουργού  και ως εκ τούτου αποφάσισε όπως η 

προαγωγή τους ισχύει από 1/8/2022 και τοποθέτησή τους στην κλίμακα Α8-Α9(Ι) 

σύμφωνα με όσα έχουν αποφασισθεί στη συνεδρίαση 16/22 ημερομηνίας 11/7/22. 
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2. Άδειες και Επίδομα Νηπιαγωγών. Αρ. Φακ.: 4.0.7/1, 2.8.0, 2.5.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι κατά τη σχολική χρονιά Σεπτέμβριος 2021 

μέχρι Αύγουστο 2022 οι νηπιαγωγοί στο «Γιώρκειο» εργάστηκαν στη βάση οδηγιών 

για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης 

του Υπουργείου Παιδείας ημερομηνίας 22/6/2012, δηλαδή το ωράριο εργασίας τους 

ήταν 07:30΄-14:45΄, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα που τα 

δημόσια σχολεία είναι κλειστά οι νηπιαγωγοί των κοινοτικών νηπιαγωγείων 

εργάζονται χωρίς επιπλέον επίδομα, καθορίζονται 17 αργίες, η εργασία τους 

ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου και όσες εργαστούν κατά τον Ιούλιο λαμβάνουν 

επίδομα το οποίο υπολογίζεται με βάση το ωρομίσθιο του περί Κατώτατου Ορίου 

Μισθών Νόμου και τέλος, δικαιούνται πέντε ημέρες απουσίας για αποχρώντες λόγους. 

 

Κατά τη διάρκεια όμως της σχολικής χρόνιας είχαν τηρήσει το ωράριο εργασίας όμως 

κατά τις περίοδος των Χριστουγέννων (23/12/21 - 5/1/22) και του Πάσχα                  

(18/4/22 – 29/4/22) που τα δημόσια σχολεία ήταν κλειστά, οι νηπιαγωγοί εργάστηκαν 

εκ περιτροπής επειδή ο αριθμός των παιδιών που φοίτησαν ήταν περιορισμένος και το 

Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην τους γίνει οποιαδήποτε αποκοπή.  

 

Ειδικότερα όμως για τις πιο κάτω περιπτώσεις αποφάσισε: 

 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ: Για την απουσία της στις 27 και 28 Ιουνίου 2022 να 

αποκοπεί το ημερομίσθιο δύο ημερών. 

 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ: Για την απουσία της από τις 12/4/22 μέχρι 18/4/22 και 

3/5/22 μέχρι 6/5/22 για τη φροντίδα του παιδιού της, δηλαδή τρεις ημέρες 

επιπλέον των πέντε που δικαιούται για αποχρώντες λόγους, καθώς και τις 

2/6/22 να αποκοπεί το ημερομίσθιο τεσσάρων ημερών.  

 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ: Για την απουσία της στις 2/6/22 να αποκοπεί το 

ημερομίσθιο μιας ημέρας.  

 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ: Για την απουσία της στις 2/6/22 να αποκοπεί το 

ημερομίσθιο μιας ημέρας.  

 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ: Για την απουσία της στις 2/6/22 να αποκοπεί το 

ημερομίσθιο μιας ημέρας.    

 

3. Άδειες παροχής νερού. Αρ. Φακ.: 4.7.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη βάση της απόφασής του στο θέμα 6 της συνεδρίασης 

12/21 ημερομηνίας 27/5/21 αποφάσισε την υδροδότηση των πιο πάνω υποστατικών:  

 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ αρ. ταυτότητας ΧΧΧΧΧ τεμ. 208 Σχ. 2-291-377 Τμήμα 13 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ αρ. ταυτότητας ΧΧΧΧΧ τεμ. 753 Σχ. 2-290-375 τμήμα 11 
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4. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

5. Εισηγήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος και Καθαριότητας 29/7/2022.                       

Αρ. Φακ.: 1.3.2/26 

 

Ο κ. Κ. Ιωακείμ προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

Tο Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Περιβάλλοντος και Καθαριότητας όπως περιγράφονται στα πρακτικά της 

συνεδρίασής της ημερομηνίας 29/7/2022 που επισυνάπτονται εκτός του θέματος της 

τοποθέτησης του ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ ως Επιστάτη Σκυβάλων επειδή το θέμα πλήρωσης 

των θέσεων Επιστατών θα εξετασθεί για όλες τις θέσεις μεταγενέστερα.  

 

Αναφορικά με την προσφορά 7/22 της Εταιρείας ΧΧΧΧΧ επισυνάπτεται 

συμπληρωμένος από το Συντονιστή της σύμβασης πίνακας και το Δημοτικό Συμβούλιο 

ως Προϊστάμενος της Αναθέτουσας Αρχής (ελλείψει ΤΕΑΑ), ενέκρινε και την 

πληρωμή του τιμολογίου 01-103461 ποσού €32.568,68 της πιο πάνω  εταιρείας.  

 

Ενέκρινε επίσης την πληρωμή του τιμολογίου 01-102032 ποσού €42.260,40 της 

εταιρείας ΧΧΧΧΧ  για την παραλαβή των ογκωδών ανάμεικτων αποβλήτων που 

μεταφέρονται από το προσωρινό πράσινο σημείο. Σημειώνεται ότι είναι η μοναδική 

αδειούχα μονάδα στην περιοχή και η τιμή που χρεώνει είναι €25/τόνο ενώ στο ΧΥΤΥ 

Κόσιης, όπου ο Ανάδοχος της προσφοράς για τη μεταφορά είχε υποχρέωση να 

μεταφέρει, είναι €28/τόνο.  

  

6. Εισηγήσεις Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων για άδειες Εκπομπής Ήχου. 

11/8/2022. Αρ. Φακ.: 1.7.0/2 

 

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

 

7. Επιπρόσθετες ώρες εργασίας ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ. Αρ. Φακ.: 2.5.0, 1.0.6/25 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την πληρωμή των πέραν των συνηθισμένων ωρών 

εργασίας του ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ που εργάστηκε κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και 

Αύγουστο για επιθεώρηση και έλεγχο του Τμήματος σκυβάλων, συνολικά                   

76:30΄ ώρες.  

 

8. Έκθεση σχετικά με την εκδήλωση “Music Elements” στην παραλία Αγίας 

Τριάδας. Αρ. Φακ.: 7.0.28 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι οι διοργανωτές της πιο πάνω εκδήλωσης 

στις 13/8/2022 δεν φρόντισαν να καθαρίσουν και επαναφέρουν το χώρο όπως τον 

παρέλαβαν και γι’ αυτό αποφάσισε όπως μη επιστραφεί το ποσό των €2.000 που 

κατέθεσαν ως εγγύηση. 
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9. Ανάγκες και προτάσεις για αντικατάσταση του στόλου οχημάτων του Δήμου. 

Αρ. Φακ.: 8.2.0 

 

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

 

10. Οικονομικές καταστάσεις 2021. Αρ. Φακ.: 1.5.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του 

Δήμου για το 2021.  

 

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

επαγγελματικών υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

11. Αίτηση για παράταση εργοδότησης συνταξιοδοτούμενου μέλους του 

προσωπικού. Αρ. Φακ.: 29.2.25 

 

Η κα. Μ. Μουλαζίμη προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

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

συνεδρίαση.  

 

12. Διάφορα  

 

12.1. Προσφορά 35/20. Προμήθεια διακοσμητικών συνόλων κολόνων και 

φωτιστικών για τον παραλιακό πεζόδρομο Φάση Γ΄. Αρ. Φακ.: 4.2.48/1, 

4.2.48/2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τη συνημμένη έκθεση του Συντονιστή της 

πιο πάνω σύμβασης και αποφάσισε όπως, σε περίπτωση που η Ανάδοχος εταιρεία δεν 

προσκομίσει νεώτερη τραπεζική εγγύηση, να ζητηθεί η πληρωμή της εγγυητικής που 

βρίσκεται σε ισχύ. 

 

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

επαγγελματικών υποχρεώσεων που είχε, όπως είπε.  

 

 

12.2. Εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο και βοηθητικά γήπεδα. Αρ. Φακ.: 4.0.5/10, 

8.17.4, 6.2.0, 8.17.2, 4.0.5, 4.0.5/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε:  

 

α. Να εγκρίνει το συμβόλαιο συντήρησης του συστήματος CCTV της εταιρείας  

ΧΧΧΧΧ ύψους €1.700 + ΦΠΑ 

 

β. Να εγκρίνει τη δαπάνη γύρω στις €7.000 + ΦΠΑ για προμήθεια λαμπτήρων των 

προβολέων.  

 

Ζητήθηκαν προφορικές προσφορές από τις εταιρείες ΧΧΧΧΧ, ΧΧΧΧΧ, 

ΧΧΧΧΧ. Ανταποκρίθηκε μόνο η εταιρεία ΧΧΧΧΧ με τιμή €165/ένας + ΦΠΑ.  
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γ. Να εγκρίνει δαπάνη €1.200 + ΦΠΑ για επιδιόρθωση των πινάκων φωτισμού.  

 

δ. Να εγκρίνει δαπάνη €1.700 + ΦΠΑ για το κόστος του γερανού ανύψωσης για 

τις εργασίες αντικατάστασης των λαμπτήρων  

 

ε. Να εγκρίνει δαπάνη €1.700 + ΦΠΑ για το κόστος του ηλεκτρολόγου που θα 

εκτελέσει τις εργασίες.  

 

στ. Να εγκρίνει δαπάνη €1.800 + ΦΠΑ προς την εταιρεία ΧΧΧΧΧ για 

αντικατάσταση των καλωδιώσεων της CYTA σε οπτικές ίνες. 

 

ζ. Να εγκρίνει δαπάνη γύρω στις €7.000 + ΦΠΑ για αντικατάσταση της φυσούνας  

 

η. Να εγκρίνει δαπάνη γύρω στις €80.000 + ΦΠΑ για αντικατάσταση της 

περίφραξης των βοηθητικών γηπέδων.  

 

12.3. Συντήρηση φώτων τροχαίας. Αρ. Φακ.: 4.4.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανανέωση του συμβολαίου συντήρησης των 

φώτων τροχαίας με την εταιρεία ΧΧΧΧΧ για ακόμα ένα χρόνο με τις ίδιες τιμές.  

 

12.4. Προμήθεια τηλεόρασης. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση ποσού γύρω στις €5.000 + ΦΠΑ για 

προμήθεια μεγάλης smart τηλεόρασης για χρήση στην αίθουσα συνεδριάσεως ή 

εκδηλώσεων μέσω της οποίας να γίνονται προβολές, παρουσιάσεις κλπ. 

 

12.5. Διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας – Φορολογία Κεφαλαιουχικών Κερδών και 

Ακίνητης Ιδιοκτησίας. Αρ. Φακ.: 1.6.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 6 της συνεδρίασης 

13/22 ημερομηνίας 22/6/22 ενημερώθηκε ότι το Τμήμα Φορολογίας απαιτεί, πέραν των 

κεφαλαιουχικών κερδών ύψους €4.934,16 επιβάρυνση 5% επί του οφειλόμενου ποσού 

€246,71 και τόκο €14.39 και αποφάσισε όπως καταβληθούν στο τμήμα φορολογίας τα 

αναφερόμενα ποσά για εξασφάλιση του κατάλληλου πιστοποιητικού και διάθεσης του 

ακινήτου όπως έχει αποφασισθεί στο θέμα 13 της συνεδρίασης 27/21 ημερομηνίας 

11/11/21.  

 

12.6. Επιπρόσθετες οφειλές ΓΕΣΥ. Αρ. Φακ.: 1.5.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πληρωμής του ποσού των €1.505,38 

στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως έλλειμμα των εισφορών του Ιουνίου 2021 για 

το ΓΕΣΥ που προέκυψε ως η διαφορά των εισφορών που κατέβαλε ο Δήμος για τον 

Μάρτιο 2021 (με τον συντελεστή που περιλάμβανε και την αύξηση, παρόλο ότι μετά 

την πληρωμή δόθηκε περίοδος χάριτος δύο μηνών) και του Ιουνίου 2021 (με 

συντελεστή πριν την αύξηση, ενώ έπρεπε για το νέο προσωπικό που προσλήφθηκε να 

καταβληθούν εισφορές με βάση το νέο συντελεστή).  
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12.7. Εισφορές σε άλλους οργανισμούς. Αρ. Φακ.: 4.0.7 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή του Συνδέσμου Γονέων του 

«Γιώρκειου» ημερομηνίας 15/7/2022 και αποφάσισε την καταβολή του ποσού των 

€7.350 στον αναφερόμενο Σύνδεσμό ως συνεισφορά στο κόστος εργοδότησης του 

προσωπικού για την ετοιμασία και παροχή προγεύματος στους μαθητές.  

 

12.8. Παιδότοπος στο τεμ. 401  και 465  Σχ. 2-296-376 Τμήμα 16.  

Αρ. Φακ.: 1.7.14, 7.0.6, 7.0.6/7 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο παιδότοπος στα συγκεκριμένα τεμάχια  

επανέλθει στην αρχική του κατάσταση με αποκατάσταση του συστήματος άρδευσης 

και επαναφύτευσει του γρασιδιού. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της αποκατάστασης  ο 

χώρος να περιφραχθεί και όλες οι εργασίες να γίνουν αφού τηρηθούν όλες οι πρόνοιες 

ασφάλειας και υγείας για αποφυγή ατυχημάτων. 

 

12.9. Άδεια εκπομπής μουσικής. Αρ. Φακ.: 1.7.0/2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την παραχώρηση άδειας εκπομπής 

μουσικής στα πλαίσια γαμήλιας δεξίωσης στο Periyiali Resort στις 3/9/2022 

 

12.10. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Αρ. Φακ.: 8.0.4, 1.7.17/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι 15 ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Δήμου θα 

πρέπει να αντικατασταθούν επειδή δεν μπορούν να αναβαθμισθούν έτσι ώστε το 

λογισμικό τους να είναι συμβατό με το GDPR (ασφάλεια προσωπικών δεδομένων) και 

αποφάσισε την έγκριση δαπάνης €8.000 + ΦΠΑ περίπου για την προμήθεια καινούριων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω της συμφωνίας πλαίσιο του Γενικού Λογιστηρίου. 

 

12.11. Προμήθεια καινούριας φωτοτυπικής μηχανής. Αρ. Φακ.: 8.0.1  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 6.8 της συνεδρίασης 

17/22 ημερομηνίας 28/7/22 ενέκρινε τη συνημμένη συμφωνία ενοικίασης και 

συντήρησης μιας καινούριας φωτοτυπικής μηχανής από την εταιρεία ΧΧΧΧΧ. 

 

12.12. Προμήθεια μηχανής θρυμματισμού κλαδεμάτων. Αρ. Φακ.: 8.2.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε δαπάνη ύψους €22.000 + ΦΠΑ περίπου για 

προμήθεια μηχανής θρυμματισμού κλαδεμάτων. 

 

12.13. Σύμβουλος Ασφάλειας και υγείας. Αρ. Φακ.: 15.0.0, 1.7.16/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφοράς για σύναψη 

συμφωνίας με Σύμβουλο Ασφάλειας και Υγείας για περίοδο μέχρι την 31/10/2024 και 

προϋπολογισμό €24.000. 

 

 

 

 

 



7 

 

12.14. Διαγραφή επιβάρυνσης. Αρ. Φακ.: 4.7.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή της επιβάρυνσης στους 

λογαριασμούς των καταναλωτών που φαίνονται στη συνημμένη κατάσταση επειδή 

καθυστέρησε η εξέταση των ενστάσεών τους και αυτόματα επιβλήθηκε η επιβάρυνση.  

 

12.15. Εισφορές σε άλλους οργανισμούς. Αρ. Φακ.: 1.5.1,1.5.2, 9.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το αίτημα του προέδρου του σωματείου «Εξέδρα» 

για να διορθωθεί η επιταγή με αρ. 33976868 που εκδόθηκε στο όνομα του σωματείου 

και να αναγραφεί ως δικαιούχος η εταιρεία ΧΧΧΧΧ για κάλυψη των εξόδων 

εκδήλωσης που διοργάνωσε το εν λόγω σωματείο.  

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 

 


