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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

7/22 

 

Ημερομηνία:  13 Απριλίου 2022 

 

Ώρα έναρξης: 19:45΄ 

 

Ώρα λήξης: 20:15΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Αντιδήμαρχος  

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 1) 

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι το θέμα 1) 

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Απόντες: 

 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου 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. Τ. Φλουρέντζου, Σ. Κωνσταντίνου και Λ. Λοΐζου που απουσιάζουν.  

 

1. Πώληση του κτηρίου επί της Λεωφ. Πρωταρά 201. Αρ. Φακ.: 4.0.22 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτησε τη συνημμένη πρόταση του Συμβουλίου 

Αποχετεύσεων Παραλιμνίου για αγορά των κτημάτων του Δήμου με αρ. εγγραφής 

0/19074 και 0/2698 όπου υπάρχει και το κτήριο της πρώην ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων και 

αποφάσισε όπως γίνει αποδέκτη αφού πλέον με τη ψήφιση του νέου περί Δήμων Νόμου 

και τη συνένωση με τον Δήμο Δερύνειας και τις κοινότητες Φρενάρους και Αχερίτου οι 

ανάγκες τίθενται σε νέα βάση και θα πρέπει να προωθηθούν λύσεις.  
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Με την αποδοχή της πρότασης το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχτηκε επίσης το ποσό των 

€4.812.500 ως αντίτιμο για την πιο πάνω πώληση.  

 

Επιπρόσθετα αποφάσισε την αγορά από το ΣΑΠ των οικοπέδων του με αρ. εγγραφής 

0/22832, 022834 και 0/22388 στη συνολική τιμή των €374.000 επειδή βρίσκονται στα 

σύνορα Παραλιμνίου και Δερύνειας και θα μπορούν να αξιοποιηθούν μελλοντικά από 

τον νέο Δήμο. 

 

Οι κ. Τ. Τσόκκου και Γ. Ποταμός αποχώρησαν από τη συνεδρίαση λόγω άλλων 

ειλημμένων υποχρεώσεων που είχαν, όπως είπαν.  

 

2. Διάφορα  

 

2.1. Αρ. Υπόθεσης 4600/21 Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εναντίον Δήμου 

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

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι το Υπουργείο Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος μέσω του Γενικού Εισαγγελέα καταχώρησε 

την πιο πάνω αγωγή εναντίον του Δήμου και ταυτόχρονα έχει εκδώσει και διάταγμα το 

οποίο απαγορεύει στο Δήμο τη την πρακτική που ακολουθούσε σε σχέση με τη χρήση 

στον πρώην σκυβαλότοπο για μεταφόρτωση των σκυβάλων για μεταφορά τους στη 

Κόσιη.  

 

Γι’ αυτό πρόσθεσε ο κ. Δήμαρχος, τα σκυβαλοφόρα θα πρέπει να μεταφέρονται για 

απόρριψη των σκυβάλων στο ΧΥΤΥ Κόσιης και έτσι γεννιούνται νέες ανάγκες για 

πρόσληψη οδηγών.  

 

Επεσήμανε επίσης ότι από τη Δευτέρα που παραλήφθηκε το διάταγμα και άρχισε η 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του έχουν χαλάσει τρία σκυβαλοφόρα  οχήματα και για 

απάμβλυνση του προβλήματος η Υγειονομική Λειτουργός διερεύνησε την πιθανότητα 

ενοικίασης τέτοιου οχήματος και ανταποκρίθηκε μόνο η εταιρεία Panaos Track Bodies 

Industry Ltd με τιμή €4.000/μήνα συν ΦΠΑ.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση ενοικίασης ενός σκυβαλοφόρου 

οχήματος όπως πιο πάνω περιγράφεται.  

 

2.2. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  

 


