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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

5/22 

 

 

Ημερομηνία:  17 Μαρτίου 2022 

 

Ώρα έναρξης: 19:30΄ 

 

Ώρα λήξης: 20:30΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Αντιδήμαρχος  

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι μέρος του θέματος 3)  

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι μέρος του θέματος 3)  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 3) 

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

 

Απόντες: 

 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενος: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα έντεκα 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 που απουσιάζει καθώς και του κ. Λ. Λοΐζου που απουσίαζε κατά την έναρξη 

της συνεδρίασης.  
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1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

1.1. Πρακτικά συνεδρίασης 2/22 ημερομηνίας 4/2/22.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

2/22 ημερομηνίας 4/02/2022 χωρίς παρατηρήσεις.  

 

1.2. Πρακτικά συνεδρίασης 4/22 ημερομηνίας 10/3/22.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η διάρκεια της σύμβασης που αναφέρεται στο 

θέμα 8 μειωθεί στα τέσσερα χρόνια και επειδή επισημάνθηκε ότι το τεμάχιο το οποίο θα 

χρησιμοποιείται ως εκτροφείο λαγών είναι ενταγμένο στην γεωργική ζώνη και                           

ως εκ τούτου η χρήση για την οποία θα παραχωρηθεί δεν συνάδει με αυτή τη ζώνη, 

αποφάσισε όπως το θέμα εξεταστεί από την Υπηρεσία Θήρας όταν τους σταλεί η 

συμφωνία για έγκριση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

4/22 ημερομηνίας 10/3/2022 με την πιο πάνω παρατήρηση. 

 

2. Διάφορα  

 

2.1. Αρ. Αγωγής 196/2018 Vs Δήμος Παραλιμνίου. 

Αρ. Φακ.: 1.6.4, 5.9.5, 1.8.0, 1.8.0/2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την πιο πάνω αγωγή που αφορά στη χρήση  

κτήματος για εναπόθεση σκουπιδιών κατά τα έτη πριν την αποκατάσταση του 

σκυβαλότοπου και την πρότασή του για εξωδικαστικό συμβιβασμό και αποφάσισε όπως 

εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο να διαπραγματευθεί  μαζί του και σε περίπτωση που 

εξευρεθεί κοινό έδαφος για επίλυση του θέματος να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 

για έγκριση.  

 

2.2. Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμος του 2016 

Ν.50(Ι)/2016. Αρ. Φακ.: 1.7.0/2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και όρισε τους πιο κάτω ως μέλη ad hoc Επιτροπής 

με σκοπό να εξετάζει θέματα που αφορούν στον πιο πάνω νόμο και να υποβάλλει 

εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο: 

 

 κ. Α. Μουλαζίμη, Σ. Σταύρου, Μ. Μουλαζίμη ΔΣ 

 Δημοτικό Μηχανικό ή εκπρόσωπό του  

 Υγειονομικό Λειτουργό 

 Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας  

 Τροχονόμος   
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2.3. Άδειες Λειτουργίας. Αρ. Φακ. 5.9.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία, 

αποφάσισε να μην απαιτείται η καταβολή των τελών έκδοσης αδειών λειτουργίας για το 

2021 όσων υποστατικών δεν λειτούργησαν καθόλου και επιθυμούν τέτοια άδεια για το 

2022.  

 

2.4. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  

 

 

3. Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Προκλήσεις – Προοπτικές.  

Αρ. Φακ.: 7.1.3/2 

  

Ο κ. Λ. Λοΐζου προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τις πρόνοιες του νέου 

νόμου που αφορά στη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και του νόμου 

που αφορά στην ίδρυση Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και τόνισε ότι ακόμα 

δεν έχουν τεθεί σε ισχύ.  

 

Είπε ότι η προσπάθεια για να αποτελέσει όλη η Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου ένα 

Δήμο πέραν από τις αντιδράσεις του μετώπου Αγίας Νάπας – Σωτήρας – Λιοπετριού 

υπήρξαν ισχυρότερες αντιδράσεις και ασφυκτικές πιέσεις από το Δήμο Αμμοχώστου και 

ΕΒΕ Αμμοχώστου για προφανείς λόγους. 

 

Ο κ. Δήμαρχος πρόσθεσε επίσης ότι κάλεσε τον Δήμαρχο Δερύνειας και τους 

Κοινοτάρχες Φρενάρους και Αχερίτου όπου είχαν μια πρώτη συνάντηση για ανταλλαγή 

απόψεων και τους πρότεινε όπως το κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου Φρενάρους γίνει 

Κέντρο Βιομηχανίας, Γεωργίας και Ενέργειας του νέου Δήμου και η περιοχή του 

Αμφιθέατρου Δερύνειας να φιλοξενεί τα πολιτιστικά δρώμενα του νέου Δήμου.  

 

Σε κάποιο σημείο της ενημέρωσης από τον κ. Δήμαρχο αποχώρησαν από τη συνεδρίαση 

η κα Τ. Τσόκκου στις 19:53΄και ο κ. Γ. Ποταμός στις 20:10΄. 

 

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στα μέλη να εκφράσουν τις απόψεις τους και μετά από 

συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

όπως επιδειχθεί καλή διάθεση και πρόθεση για συνεργασία με τις υπόλοιπες οντότητες 

που θα αποτελέσουν τον νέο Δήμο και προς το σκοπό αυτό εγκρίθηκε η πρόταση του                  

κ. Δημάρχου που αναφέρεται πιο πάνω και αφορά στο κτήριο του Κοινοτικού 

Συμβουλίου Φρενάρους και του Αμφιθεάτρου Δερύνειας και επιπρόσθετα να κληθούν οι 

δύο Δήμαρχοι και δύο Κοινοτάρχες μαζί με τα μέλη των Δημοτικών και Κοινοτικών 

Συμβουλίων σε κοινή συνάντηση για γνωριμία και ανταλλαγή απόψεων και στη συνέχεια 

να παρασχεθεί δείπνο.  
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Ο κ. Α. Μουλαζίμης διαφώνησε λέγοντας ότι η θέση του εξαρχής ήταν να παραμείνει το 

Παραλίμνι μόνο χωρίς να ενοποιηθεί με οποιοδήποτε άλλο διότι η ενοποίηση δεν θα 

ωφελήσει τον Δήμο μας αλλά αντίθετα θα τον βλάψει.  

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος   

 

 

 

 

 


