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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

26/20 

 

Ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου 2020 

 

Ώρα έναρξης: 17:15΄ 

 

Ώρα λήξης: 20:00΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Αντιδήμαρχος  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Κάρας  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενος: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει πλήρης απαρτία.  

 

1. Αίτηση για πιστωτικό όριο τρεχούμενου λογαριασμού. Αρ. Φακ.: 1.5.0, 7.2.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα επανέλθει κατά τον Φεβρουάριο 2021 

όταν θα κλείσουν οι λογαριασμοί του 2020 και θα είναι πιο ξεκάθαρη η οικονομική 

κατάσταση του Δήμου.  

 

2. Αιτήσεις παροχής νερού. Αρ. Φακ.: 4.7.5 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παροχή υδατοπρομήθειας στα πιο κάτω 

υποστατικά: 
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3. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών: 

 

4. Διάφορα  

 

4.1.  Αίτηση για άδεια οικοδομής. Αρ. Φακ.:Β105/2019 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του πιο πάνω φακέλου 

οικοδομής, αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση άδειας οικοδομής. 

 

5. Επιστολή μελών Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 10/11/2020.  

Αρ. Φακ.: 1.2.1, 4.1.135 

 

Πριν τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος τέθηκε προς ψήφιση κατά πόσο η συνεδρίαση 

θα είναι κλειστή ή ανοικτή και με την υπερψήφιση της ανοικτής συνεδρίας από τους               

κ. Δήμαρχο, Α. Μουλαζίμη, Τ. Βλίττη, Τ. Τσόκκου, Τ. Φλουρέντζου, Σ. Κωνσταντίνου 

και Μ. Μουλαζίμη το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η συνεδρίασή του για το 

θέμα παραμείνει ανοικτή. Υπέρ της κλειστής συνεδρίασης ψήφισαν οι κ. Γ. Καράς,                    

Λ. Λοΐζου, Κ. Ιωακείμ, Μ. Τσιολάκης, Σ. Σταύρου και Γ. Ποταμός, χωρίς όμως να 

αποκλείεται να επιτραπεί σε κάποιους από τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες και 

ενοικιαστές να προσέλθουν στην αίθουσα συνεδριάσεως, να εκφράσουν τις απόψεις τους 

και να αποχωρήσουν.  

 

Αποφάσισε επίσης όπως κληθούν εκπρόσωποι των ιδιοκτητών και ενοικιαστών για να 

εκφράσουν τις απόψεις τους σε σχέση με την απαλλοτρίωση των κτημάτων με                     

αρ. σχ. 1-2895-3790 τεμ. 355, 357, 358, 359 τμήμα 22 και προς το σκοπό αυτό κλήθηκαν 

και εισήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

 Εκ μέρους των ιδιοκτητών είπε ότι η απαλλοτρίωση γίνεται χωρίς τη θέλησή τους, ότι τα 

καταστήματα υφίστανται για 34 χρόνια, ότι η απαλλοτρίωση θα καταστρέψει εννέα 

οικογένειες και τόνισε ότι μπορούν να προσαρμόσουν τα καταστήματα έτσι ώστε να 

συνάδουν με το υπό μελέτη έργο. 

 

Εκ μέρους των ενοικιαστών κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να επανεξετάσει το θέμα και 

να τους υποδειχθεί πως θα μπορούσαν τα καταστήματά τους να ενταχθούν στο σχέδιο. 

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης κατέθεσε τη συνημμένη επιστολή εκ μέρους του ιδίου, και των                  

Τ. Βλίττη, Τ. Τσόκκου, Μ. Μουλαζίμη, Σ. Κωνσταντίνου, Τ. Φλουρέντζου και                       

Σ. Σταύρου.  

 

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων διαμορφώθηκαν δύο προτάσεις οι οποίες 

τέθηκαν προς ψήφιση.  

 

Η πρώτη πρόταση έγινε από τον κ. Δήμαρχο και προέβλεπε να παρουσιασθούν τα τελικά 

σχέδια όλου του έργου και όχι μόνο της πλατείας, σε δημόσια διαβούλευση μέσω 
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ηλεκτρονικής πλατφόρμας χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή στις υφιστάμενες αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου και οποιαδήποτε αλλαγή απαιτηθεί, να γίνει μετά τη 

διαβούλευση. 

 

Η δεύτερη πρόταση έγινε από τον κ. Α. Μουλαζίμη και προέβλεπε την άμεση ανάκληση 

της απαλλοτρίωσης και να δοθούν οδηγίες στους μελετητές να επανασχεδιάσουν τον 

επηρεαζόμενο χώρο της πλατείας.  

 

Οι κ. αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεως.  

 

Υπέρ της πρότασης του κ. Α. Μουλαζίμη ψήφισαν ο ίδιος και οι κ. Τ. Βλίττης,                        

Τ. Φλουρέντζου, Σ. Κωνσταντίνου, Τ. Τσόκκου, Μ. Μουλαζίμη και Σ. Σταύρου.  

 

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

την ανάκληση της απαλλοτρίωσης των κτημάτων αρ. σχ. 1-2895-3790 τεμ. 355, 357, 

358, 359 τμήμα 22 και να δοθούν οι σχετικές οδηγίες στους μελετητές. 

 

6. Διάφορα  

 

6.1. Εργάτες ενοικίασης ειδών παραλίας. Αρ. Φακ.: 7.0.11, 2.5.0, 2.8.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι εργάτες ενοικίασης ειδών παραλίας για τον 

Νοέμβριο 2020 να πληρωθούν στην κλίμακα Δ5 και κάθε ημέρα αργίας που έχουν 

εργασθεί να πιστωθεί ως μία μέρα στο υπόλοιπο των αδειών τους. 

 

6.2. Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Αρ. Φακ.: 9.0.27 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η επιταγή του εκδόθηκε στον Σύνδεσμο 

Καταστηματαρχών Παραλιμνίου με βάση την απόφαση στη συνεδρίαση 31/18 

ημερομηνίας 15/11/18 θέμα 11.1 ακυρωθεί και εκδοθεί νεώτερη ίσου ποσού προς τον 

αναφερόμενο Σύνδεσμο επειδή όπως έχουν αναφέρει οι δικαιούχοι η επιταγή είχε 

απολεσθεί  και όπως έχει διαπιστωθεί δεν έχει εξαργυρωθεί.  

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


