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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

1/22 

 

 

Ημερομηνία:  20 Ιανουαρίου 2022 

 

Ώρα έναρξης: 17:30΄ 

 

Ώρα λήξης: 19:05΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Αντιδήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 4) 

 

Απόντες: 

 

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου  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. Γ. Ποταμού και Λ. Λοΐζου που απουσιάζουν καθώς και της κας Μ. Μουλαζίμη που 

απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

1. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου                  

31/21 ημερομηνίας 22/12/2021. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Η κα Τ. Τσόκκου είπε ότι στην όγδοη παράγραφο της δεύτερης σελίδας θα πρέπει να 

προστεθεί ότι ο Δικηγόρος επίσης «ζήτησε να μην προκηρυχτούν οι προσφορές μέχρι την 

εκδίκαση της προσφυγής».  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

31/21 ημερομηνίας 22/12/2021 με την πιο πάνω παρατήρηση.  

 

2. Διόρθωση πρακτικών. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διόρθωση του θέματος 9 των πρακτικών της 

συνεδρίασης 30/21 ημερομηνίας 14/12/2021 με την προσθήκη και της νηπιαγωγού που 

εκ παραδρομής δεν είχε καταγραφεί.  

 

3. Εισηγήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος και Καθαριότητας 17/1/2022.  

Αρ. Φακ.: 1.3.2/26 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Περιβάλλοντος και Καθαριότητας όπως περιγράφονται στα πρακτικά της 

συνεδρίασής της ημερομηνίας 17/1/2022 που επισυνάπτονται.  

 

4. Εισηγήσεις Επιτροπής Έργων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 10/1/2022.       

Αρ. Φακ.: 1.3.2/37 

 

Η κα. Μ. Μουλαζίμη προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Έργων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως περιγράφονται στα πρακτικά 

της συνεδρίασής της ημερομηνίας 10/1/2022 που επισυνάπτονται.  

 

Ειδικότερα, για τις πλάκες πεζοδρομίων που αναφέρονται στο θέμα 3 αποφάσισε κατά 

πλειοψηφία την έγκριση της αλλαγής έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν “brush” πλάκες 

χρώματος γκρίζου και ως εκ τούτου ενέκρινε επίσης την επιπρόσθετη δαπάνη €3 - €5/μ
2
 

για περίπου 18.000μ
2
. 

 

Κατά πλειοψηφία, αποφάσισε επίσης όπως οι ίδιες πλάκες χρησιμοποιούνται πλέον σε 

όλα τα πεζοδρόμια (όχι σε μεμονωμένες περιπτώσεις) και προς το σκοπό αυτό να 

προκηρυχθούν σχετικές προσφορές με βάση όρους και προδιαγραφές που θα ετοιμάσει η 

τεχνική υπηρεσία.  

 

Διαφώνησαν οι κ. Α. Μουλαζίμης και Τ. Βλίττης που είπαν ότι η απόφαση είναι 

βεβιασμένη και ότι θα πρέπει να προσέλθει κάποιος ειδικός να αναλύσει και εξηγήσει 

στο Δημοτικό Συμβούλιο το υλικό που είναι φτιαγμένες οι υπό αναφορά πλάκες και τις 

αντοχές του.  

 

5. Προκήρυξη προσφορών για θαλάσσια πάρκα σύμφωνα με τα Σχέδια Χρήσης 

των Παραλιών. Αρ. Φακ.: 15.0.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη προσφορών για θαλάσσια πάρκα 

όπως προβλέπονται στα Σχέδια Χρήσης των Παραλιών και χωροθετούνται στις παραλίες 
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Αρμυροπήγαδο, Λούμα και Βρύση Α, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ΚΕΠ και 

τα σχετικά έγγραφα που έχουν ετοιμασθεί από τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς 

.  

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό των συμβάσεων προτάθηκαν και ψηφίσθηκαν οι πιο 

κάτω προτάσεις:  

 

1. Πρόταση κ. Γ. Καρά: Αρμυροπήγαδο €5.000, Λούμα €10.000, Βρύση Α΄ €15.000. 

Ψηφίσθηκε από τον ίδιο και τον κ. Μ. Τσιολάκη.  

 

2. Πρόταση κ. Δημάρχου: Αρμυροπήγαδο €10.000, Λούμα €15.000, Βρύση Α΄ €20.000. 

Ψηφίστηκε από τον ίδιο και την κα Τ. Τσόκκου.  

 

3. Πρόταση κ. Κ. Ιωακείμ.: Αρμυροπήγαδο €5.000, Λούμα €7.500, Βρύση Α΄ €10.000. 

Ψηφίστηκε από τον ίδιο και τους κ. Α. Μουλαζίμη, Τ. Βλίττη, Τ. Φλουρέντζου,                    

Μ. Μουλαζίμη και Σ. Σταύρου. 

 

Ο κ. Σ. Κωνσταντίνου τήρησε αποχή επειδή, όπως είπε, δεν είναι ακόμα γνωστό τι κύκλο 

εργασιών μπορεί να έχουν.  

 

Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

όπως ο προυπολογισμός των συμβάσεων να είναι για το Αρμυροπήγαδο €5.000, για το 

Λούμα €7.500 και για τη Βρύση Α΄ €10.000. 

 

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού των προσφορών για τα σημεία παροχής 

διευκολύνσεων. Αρ. Φακ.: 15.0.37/21-15.0.48/21 

 

Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι σε σχέση με τους προϋπολογισμούς των προσφορών για τα 

σημεία παροχής διευκολύνσεων, όπως είχε δηλώσει και στο θέμα 2 της συνεδρίασης 

31/21 ημερομηνίας 22/12/2021, θα πρέπει να αναθεωρηθούν και γι’ αυτό το έθεσε και ως 

θέμα στην πρόσκληση για την σημερινή συνεδρίαση και πρόσθεσε ότι μετά την 

παραλαβή σήμερα του διατάγματος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου το θέμα 

παγοποιείται προς το παρόν όπως και ότι άλλο σχετικό με τις αναφερόμενες προσφορές 

μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.   

 

Ο κ. Αντιδήμαρχος κατέθεσε τη συνημμένη επιστολή και κάλεσε τον κ. Δήμαρχο να 

σεβασθεί τις αποφάσεις του Δικαστηρίου και να μην επικαλείται όπως είπε, νομικές 

γνωματεύσεις επειδή αυτές είναι μόνο γνώμες και τα υπόλοιπα τα εξηγεί στην επιστολή 

που κατέθεσε, ανέφερε.      

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε: «Απορρίπτω πλήρως το περιεχόμενο της επιστολής. Με λυπεί 

ιδιαίτερα το γεγονός ότι γίνεται αναφορά σε παρανομίες. Αν υπάρχουν ή όχι είναι θέμα 

που το χειρίζεται η αστυνομία. Όσον αφορά το Δήμαρχο, έχει εξουσίες που καθορίζονται 

από το Νόμο και τους Κανονισμούς και έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι όλα γίνονται 

νόμιμα, με διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις, προς όφελος όλων των δημοτών. Την ίδια ώρα 

έχει υποχρέωση να διασφαλίσει ότι η συμμετοχή κάποιων μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου σε όργανα που λαμβάνουν αποφάσεις οικονομικής φύσης έχουν υποχρέωση 
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να διασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας και τα οικονομικά συμφέροντα του 

δημοσίου. Πιέσεις για χειραγώγηση προσφορών ή συμπράξεις αποτελούν στοιχεία τα 

οποία βιώνουμε όλοι μας καθημερινά. Όπως έχω αναφέρει σε επιστολή μου προς τον 

Αντιδήμαρχο, που κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη, έχω υποδείξει τις νομοθεσίες και τα 

άρθρα του νόμου που καθορίζουν ποιες συμπεριφορές είναι κολάσιμες. Με βάση όλα τα 

πιο πάνω απορρίπτω όλο το περιεχόμενο της επιστολής και καλώ τα μέλη που 

υπογράφουν να συνειδητοποιήσουν σε ποια πορεία οδηγούν τον Δήμο και κατά πόσο αν 

ήταν δική τους περιουσία θα ενεργούσαν με τον ίδιο τρόπο. Με όλη μου την αγάπη και 

εκτίμηση προς όλους είμαι υποχρεωμένος να επιτελέσω το καθήκον μου προβαίνοντας 

σε όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν». 

 

Η κα. Τ. Τσόκκου είπε: «Διαφωνώ με το περιεχόμενο της επιστολής που κατέθεσε 

σήμερα ο Αντιδήμαρχος και οι συνάδελφοί μου. Το θέμα έχει καταγγελθεί στην 

αστυνομία και το οποίο εξετάζεται. Βεβαίως σεβόμαστε τα διατάγματα και τις αποφάσεις 

των δικαστηρίων αλλά το σημερινό διάταγμα δεν έχει καμιά σχέση με την επιστολή».  

 

Ο κ. Μ. Τσιολάκκης είπε: «Μετά από την έκδοση προσωρινού διατάγματος που μας 

κοινοποιήθηκε σήμερα θεωρώ ότι η επιστολή που κατατέθηκε σήμερα και είναι 

υπογραμμένη από τον κ. Αντιδήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                       

Τ. Βλίττη, Σ. Σταύρου, Μ. Μουλαζίμη, Σ. Κωνσταντίνου και εμένα κρίνω ότι είναι 

αχρείαστη και ως μη γενόμενη. Ως εκ τούτου αποσύρω την υπογραφή μου από την εν 

λόγω επιστολή και εξακολουθώ να έχω εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του κ. Δημάρχου».  

 

Ο κ. Σ. Σταύρου είπε ότι συμφωνεί με όλα όσα  ανέφερε πιο πάνω ο κ. Μ. Τσιολάκκης. 

 

Ο κ. Ι. Ιωακείμ είπε: «Απορρίπτω το περιεχόμενο της συγκεκριμένης επιστολής. Θεωρώ 

ότι η Επιτροπή Προσφορών λειτούργησε μέσα στα πλαίσια του νόμου. Με την παρουσία 

μας στα κοινά θέλω να πιστεύω ότι όλοι πρέπει να διαφυλάττουμε το δημόσιο 

συμφέρον».  

 

Η κα Μ. Μουλαζίμη είπε: «Μετά την έκδοση του προσωρινού διατάγματος που μας 

κοινοποιήθηκε σήμερα επιθυμώ να αποσύρω την υπογραφή μου από την επιστολή». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω της έκδοσης από το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου 

του προσωρινού διατάγματος, αποφάσισε να μη εξετασθεί το θέμα του προϋπολογισμού 

των προσφορών για την παροχή διευκολύνσεων μέχρι την εκδίκασή του.  

 

7. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

 

8. Ανανέωση σύμβασης συντήρησης φωτοτυπικής. Αρ. Φακ.: 8.0.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανανέωση της συνημμένης σύμβασης 

συντήρησης της φωτοτυπικής Ricoh MP2501SP.  
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9. Ανανέωση της σύμβασης για τη συντήρηση της βάσης δεδομένων Oracle.                    

Αρ. Φακ.: 8.0.4 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανανέωση της συμφωνίας για τη συντήρηση της 

βάσης δεδομένων Oracle για ένα χρόνο με κόστος €2.200 + ΦΠΑ. 

 

10. Αιτήσεις παροχής νερού. Αρ. Φακ.: 4.7.17 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε την επιστολή ημερομηνίας 22/12/2021 και αποφάσισε 

όπως υδροδοτηθεί η υπό ανέγερση κατοικία του και να χρεωθεί μόνο το κόστος του 

υδρομετρητή αφού πρόκειται για άπορο δημότη με πολλά προβλήματα υγείας.  

 

11. Διάφορα  

 

11.1 Φιλανθρωπικές εισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση βοήθειας ύψους €500 σε άπορο 

και με πολλά άλλα προβλήματα.  

 

11.2 Έξοδα νομικής εκπροσώπησης. Αρ. φακ.: 1.8.0/2/2 

 

Ο κ. Γ. Καράς ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι λόγω της αγωγής 234/2021                     

ΕΔΑ που έχει εγερθεί και εναντίον του ως μέλος της Επιτροπής Προσφορών αλλά και 

του σημερινού διατάγματος, έχει διορίσει δικό του δικηγόρο και διεκδικεί, όπως είπε, τα 

έξοδα του να καλυφθούν από το Δήμο.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία όπως στην περίπτωση που δεν 

κερδίσει ο Δήμος, τα έξοδα των νομικών που διόρισαν τα μέλη για την υπεράσπισή τους 

πληρωθούν από το Δήμο.  

 

Διαφώνησαν οι κ. Σ. Σταύρου και Τ. Τσόκκου που είπαν ότι ο Δήμος διόρισε δικηγόρο 

για την υπεράσπιση τόσο του ιδίου του Δήμου όσο και των μελών εναντίον των οποίων 

έχει εγερθεί αγωγή και γι’ αυτό το κάθε μέλος που επέλεξε να εκπροσωπηθεί από δικό 

του δικηγόρο θα πρέπει να αναλάβει και τα έξοδά του.  

 

11.3 Άδειες Ασθενείας. Αρ. Φακ.: 2.8.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην ισχύσει οδηγία του Δημοτικού Γραμματέα 

που έστειλε στο προσωπικό στις 17/1/22 σε σχέση με τις άδειες ασθενείας αλλά να 

ισχύσει η συνήθης πρακτική δηλαδή να πληρώνεται κανονικά το μισθό του ο υπάλληλος 

κατά την περίοδο της ασθενείας του και να επιστρέφει στο Δήμο το επίδομα που θα 

παίρνει από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.  

 

Αποφάσισε επίσης να γίνει διαβούλευση με τις συντεχνίες και το τμήμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων με σκοπό να εξευρεθεί τρόπος να παρέχονται πληροφορίες στο Δήμο για 
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την πορεία και έκβαση της κάθε αίτησης και στις αιτήσεις να δηλώνεται ως διεύθυνση 

του αιτητή η διεύθυνση του Δήμου έτσι ώστε οι επιστολές των Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

να έρχονται στο Δήμο και ο κάθε αιτητής να παρέχει άμεση πληροφόρηση για την πορεία 

της αίτησής του και σε περίπτωση που δεν επιστρέψει το εγκριθέν επίδομα εντός έξι 

μηνών από την ημερομηνία αίτησης, να γίνεται αποκοπή από το μισθό του.  

 

11.4. Ναυαγοσώστες. Αρ. Φακ.: 7.0.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 

91.681 της 30/7/2021 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα με αριθμό 4746 

2/10/2021, αποφάσισε όπως οι μόνιμοι ναυαγοσώστες του Δήμου μεταφερθούν από 

1/1/2022 στο Εθνικό Σχέδιο «Σαλαμίς» και ως εκ τούτου να τους καταβληθεί 

οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό και να διαγραφούν από το μητρώο προσωπικού του 

Δήμου. 

 

11.5. Φιλανθρωπικές εισφορές. Αρ. Φακ.: 1.5.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συνεργείο του Δήμου αποκόψει και 

απομακρύνει τις φοινικές που βρίσκονται στην οικία ασθενή και άπορου δημότη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 

 

 

 

 


