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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

19/22 

 

Ημερομηνία: 15 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Ώρα έναρξης: 19:00΄ 

 

Ώρα λήξης: 20:00΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης Αντιδήμαρχος (μέχρι το θέμα 6) 

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 6)  

κ. Σταύρος Σταύρου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 3)  

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 3) 

 

Απόντες:  

 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιώργος Καράς  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 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. Τ. Βλίττη, Γ. Καρά,  Τ. Φλουρέντζου και Μ. Μουλαζίμη που απουσιάζουν.  

 

1. Έγκριση των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.              

Αρ. Φακ.: 1.3.1/1. 

 

1.1 Πρακτικά συνεδρίασης 17/22 ημερομηνίας 28/7/2022. Αρ.Φακ.:10.0.0/589 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο διευκρίνισε ότι στο θέμα 6.18 η απόφασή του ήταν να 

συστηθεί η αίτηση και όχι να μη συστηθεί όπως εκ παραδρομής καταγράφηκε.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του 

17/22 ημερομηνίας 28/7/2022 με την πιο πάνω παρατήρηση.  
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1.2 Πρακτικά συνεδρίασης 18/22 ημερομηνίας 29/8/2022 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του 

18/22 ημερομηνίας 29/8/2022 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

2. Προμήθεια οχημάτων. Αρ. Φακ.: 8.2.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τον πίνακα που ετοίμασε ο σύμβουλος Μηχανικός 

κ. ΧΧΧΧΧ όπου παρουσιάζεται η κατάσταση των οχημάτων του Δήμου και οι 

προτάσεις για προμήθεια καινούριων και αποφάσισε όπως διερευνηθεί η περίπτωση, 

αντί αγοράς, η ενοικίαση για πέντε χρόνια έτσι ώστε να εξοικονομείται το κόστος για 

επιδιορθώσεις και να ανανεώνεται ο στόλος οχημάτων.  

 

Ως εκ τούτου αποφάσισε όπως η προσφορά 17/22 για ενοικίαση οχημάτων να μην 

προκηρυχθεί αλλά να επανέλθει στην Επιτροπή Προσφορών για αλλαγή της διάρκειας 

από 14 μήνες σε πέντε χρόνια και κατ’ επέκταση αύξηση του προϋπολογισμού σε 

€468.000. 

 

Αποφάσισε επίσης να παγοποιηθεί η διαδικασία αγοράς οχημάτων και να 

ενεργοποιηθεί ή όχι αναλόγως της εξέλιξης και των αποτελεσμάτων της ενοικίασης 

όπως πιο πάνω αναφέρεται.  

 

3. Αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Τεχνικού Μηχανικού. Αρ. Φακ.: 2.0.21 

 

Οι κ. Σ. Κωνσταντίνου και Μ. Τσιολάκης αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεως 

λόγω συγγενικής  σχέσης που έχουν με υποψηφίους, όπως είπαν.  

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για ότι συζητήθηκε και τις 

αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα σε σχέση με την πλήρωση της θέσης του 

Τεχνικού Μηχανικού.  

 

Έθεσε ενώπιον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, 

αντίγραφα όλων των προηγούμενων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για το 

θέμα, αντίγραφα των δημοσιεύσεων προκήρυξης της θέσης, του περί Δήμων Νόμου, 

τους περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμούς καθώς και τις αιτήσεις των υποψηφίων 

μαζί με τα συνημμένα τους τα οποία και μελέτησαν.  

 

Τα μέλη αφού αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με το κατά πόσο οι υποψήφιοι πληρούν 

τα προβλεπόμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα και μετά από δική τους έρευνα 

και έχοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που είχαν ενώπιον τους και ειδικότερα το Σχέδιο 

Υπηρεσίας της θέσης,  τα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου των δημοσιεύσεων προκήρυξης της θέσης, τον περί Δήμων Νόμο, τους 

περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμούς του Δήμου και τις αιτήσεις των υποψηφίων 

μαζί με τα συνημμένα τους τις οποίες μελέτησαν την κάθε μια ξεχωριστά με ιδιαίτερη 

προσοχή, αποφάσισαν ομόφωνα ότι: 
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- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ: αρ. ταυτότητας ΧΧΧΧΧ κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα που 

αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 

• Είναι κάτοχος Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Πολυτεχνείο 

Κρήτης. 

• Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας και της καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση.  

 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ αρ. ταυτότητας ΧΧΧΧΧ κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται 

στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 

• Είναι κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το Frederick University. 

• Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας και της καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση. 

 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ αρ. ταυτότητας ΧΧΧΧΧ κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται 

στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 

• Είναι κάτοχος Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος 

από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

• Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας και της καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση. 

 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ αρ. ταυτότητας ΧΧΧΧΧ δεν κατέχει τα προσόντα που 

αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 

• Είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου ενώ στο σχέδιο υπηρεσίας προβλέπεται Δίπλωμα αναγνωρισμένης 

Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική ή 

στην Αρχιτεκτονική ή στην Πολεοδομία.  

 

Γι’ αυτό η αίτησή του απορρίπτεται και να μην κληθεί στην γραπτή εξέταση.  

 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ αρ. ταυτότητας ΧΧΧΧΧ κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται 

στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 

• Είναι κάτοχος Διπλώματος Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης από το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

• Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας και της καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση. 
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- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ αρ. ταυτότητας ΧΧΧΧΧ κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται 

στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

  

• Είναι κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το Frederick University  

• Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας και της καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση. 

 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ αρ. ταυτότητας ΧΧΧΧΧ κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται 

στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

  

• Είναι κάτοχος Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης 

• Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας και της καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση. 

 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ αρ. ταυτότητας ΧΧΧΧΧ κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται 

στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

  

• Είναι κάτοχος Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος 

από το Πανεπιστήμιο Κύπρου   

• Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας και της καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση. 

 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧ  αρ. ταυτότητας ΧΧΧΧ κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο 

σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

  

• Είναι κάτοχος Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας  

• Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας και της καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση. 

 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ αρ. ταυτότητας ΧΧΧΧΧ κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται 

στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

  

• Είναι κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το University of East 

London 

• Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας και της καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση. 
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- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ αρ. ταυτότητας ΧΧΧΧΧ κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται 

στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

  

• Είναι κάτοχος Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης   

• Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας και της καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση. 

 

- ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ αρ. ταυτότητας ΧΧΧΧΧ κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται 

στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 

• Είναι κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το Frederick Institute of 

Technology. 

• Ως απόφοιτος Τεχνικής Σχολής κατέχει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

Ελληνικής γλώσσας και της καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η γραπτή εξέταση διεξαχθεί από το Κέντρο 

Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, σε χώρο, ημερομηνία και ώρα που θα συμφωνηθεί.  

 

4. Πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας του  Δήμου -  Φόρος Κεφαλαιουχικών 

Κερδών και φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας. Αρ. Φακ.: 1.6.1 

 

Οι Σ. Κωνσταντίνου και Μ. Τσιολάκης επανήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι το Τμήμα Φορολογίας πέραν όσων 

αναφέρονται στο θέμα 12.5 της συνεδρίασης 18/22 ημερομηνίας 29/8/2022 απαιτεί 

επιπρόσθετα και την καταβολή Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας και τόκο και πρόστιμο 

επί του ποσού που αναλογεί στο τεμάχιο που αποφασίσθηκε να διατεθεί και αποφάσισε 

όπως το θέμα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση αφού πρώτα ο κ. Δήμαρχος 

διαβουλευθεί με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΔΚ της οποίας η πολιτική και 

καθοδήγηση προς τους Δήμους είναι ότι δεν γίνεται αποδεκτός ο Φόρος Ακίνητης 

Ιδιοκτησίας των Δήμων.  

 

5. Τέλη Σκυβάλων και Επαγγελματικής Άδειας. Αρ. Φακ.: 3.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως τα πιο πάνω τέλη παραμείνουν στα ίδια ποσά 

όπως επιβλήθηκαν κατά το 2021.  

 

6. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 
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7. Προσφορά για προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος. Αρ. Φακ.: 15.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφοράς για προμήθεια 

ασφαλτικού σκυροδέματος με προϋπολογισμό €500.000 για δύο χρόνια ή μέχρι 

εξαντλήσεως του ποσού, όποιο προηγηθεί.  

 

Αποφάσισε επίσης την προκήρυξη προσφοράς για ξύσιμο και επάλειψη με ασφαλτικό 

σκυρόδεμα διαφόρων δρόμων που θα αποφασισθεί αργότερα με προϋπολογισμό 

€500.000.  

 

8. Διάφορα 

 

8.1.  Πρόταση για διοργάνωση Μαραθωνίου. Αρ. Φακ.: 13.0.2, 1.5.2 

 

Ο κ. Λ. Λοΐζου ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ως Πρόεδρος της Επιτροπής 

Τουρισμού συναντήθηκε με τον κ. ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ της εταιρείας ΧΧΧΧΧ ο οποίος 

του παρουσίασε την πρόταση για διοργάνωση Μαραθωνίου στα πρότυπα τέτοιων 

εκδηλώσεων που γίνονται και στις άλλες μεγάλες πόλεις. 

 

Η συνάντηση, είπε, ήταν μεν εποικοδομητική αλλά και προκαταρκτική και ότι 

ολοκληρωμένη πρόταση θα υποβληθεί σε επόμενη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει  κατ’ αρχήν την πρόταση και προς 

το σκοπό αυτό να διατεθεί το ποσό των €25.000 καθώς και υλικοτεχνική στήριξη.  

 

8.2.   Προσφορά για προμήθεια υδρομετρητών. Αρ. Φακ.: 8.6.1             

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφοράς για προμήθεια 2000 

υδρομετρητών (με ρακόρ) και προϋπολογισμό €50.000. 

 

8.3.  Τουριστική Προβολή. Αρ. Φακ.: 7.0.9, 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως 

υποψηφίου στα Βραβεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης του οίκου BOUSSIAS και                    

ως εκ τούτου να πληρωθεί το τιμολόγιο αρ. 101SΙΝ220501 ύψους €1.1190 της 

εταιρείας ΧΧΧΧΧ.  

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 

 

 


