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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

15/22 

 

Ημερομηνία:  7 Ιουλίου 2022 

 

Ώρα έναρξης: 09:00΄ 

 

Ώρα λήξης: 15:00΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Αντιδήμαρχος  

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (εκτός του θέματος 3) 

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Απόντες: 

 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (για λόγους υγείας)  

 

Παρακαθήμενος: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα δώδεκα μέλη και ότι 

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν παραλάβει 

έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του                             

κ. Κ. Ιωακείμ  που απουσιάζει για λόγους υγείας.  

 

1. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου                   

14/22 ημερομηνίας 24/6/2022. Αρ. Φακ.:1.3.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

14/22 ημερομηνίας 24/6/2022 χωρίς παρατηρήσεις.  
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2. Δηλώσεις μελών Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Φακ.: 1.2.1 

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης εξέφρασε την επιθυμία να προβεί σε δήλωση και επειδή δεν υπήρχε 

σχετικό θέμα στην πρόσκληση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να δηλώσει 

ότι επιθυμεί ο κ. Α. Μουλαζίμης καθώς και όποιο άλλο μέλος εκφράσει σχετική επιθυμία.  

 

Δήλωση ο κ. Α. Μουλαζίμη: «Ο Δήμαρχος δεν με αντιπροσωπεύει. Με τις καταγγελίες 

που είχε στη Βουλή περίμενα ότι τουλάχιστον θα ερχόταν στο Δημοτικό Συμβούλιο να 

δώσει εξηγήσεις για όσα τον κατηγορούν».  

  

Δήλωση κ. Δημάρχου: «Είναι λυπηρό να ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Εξετάστηκαν 

όλες οι καταγγελίες εναντίον μου από την αστυνομία, τον Γενικό Ελεγκτή και κρίθηκαν 

όλες ανυπόστατες. Υπηρετώ τα συμφέροντα του Δήμου Παραλιμνίου και αυτό θα πράττω 

μέχρι το τέλος της θητείας μου. Κάποιοι προσπαθούν να καθηλώσουν τον Δήμο 

Παραλιμνίου και βρίσκουν στήριγμα εντός του Δημοτικού Συμβούλιου είναι αξιολύπητο 

αυτό που συμβαίνει».  

 

Δήλωση κας Τ. Τσόκκου: «Είναι καλό να μονιάσουμε για το καλό του Δήμου μας λόγω 

των εχθρών μας όπως είπε ο κ. Δήμαρχος σε σχέση με τη συνάντηση στο Υπουργείο 

Εσωτερικών»  

 

Δήλωση κ. Τ. Φλουρέντζου: «Συμφωνώ με την κα. Τ. Τσόκκου. Ο κόσμος είναι ήδη 

απελπισμένος. Η κακή εικόνα βγαίνει μέσω μας. Αν θέλουμε να περπατούμε με το κεφάλι 

ψηλά πρέπει να συνεργαστούμε σαν Συμβούλιο και να μην αντιπροσωπεύει την εικόνα του 

Δημοτικού Συμβουλίου η προσωπική εικόνα του καθενός. Εκλεγήκαμε για να δουλέψουμε 

και δηλώνω προσωπικά ότι με έχουν κουράσει οι συνεχόμενες αντιπαραθέσεις σε κάθε 

συνεδρία με αποτέλεσμα να μη γίνεται τίποτε». 

 

Οι κ. Σ. Σταύρου και Μ. Τσιολάκης δήλωσαν ότι συμφωνούν με όλα όσα ανέφερε ο                   

κ. Τ. Φλουρέντζου.  

 

3. Απαλλοτριώσεις  ιδιωτικών τεμαχίων με αρ. 355, 357, 358, 359, του                                   

Σχ. 1-2895-3785, τμήμα 22 για εξωραϊσμό – ανάπλαση του κέντρου της αστικής 

περιοχής και επέκταση του οδικού δικτύου. Αρ. Φακ. 4.1.135  

 

Η κα Τ. Τσόκκου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως λόγω προσωπικού 

συμφέροντος, όπως είπε.  

 

Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι το θέμα επανέρχεται επειδή το ζήτησε μερίδα μελών του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης ζήτησε να καταγραφεί η πιο κάτω δήλωσή του: 

 

«Για το θέμα των πιο πάνω απαλλοτριώσεων ο Δήμαρχος έχει συμφέρον λόγω των 

καταστημάτων που έχει στην πλατεία. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν να 

τεθεί το θέμα σε δημόσια διαβούλευση. Ο κ. Δήμαρχος σήμερα μας καλεί να πάρουμε 

απόφαση για να απαλλοτριωθούν τεμάχια για τα οποία είχαμε αποφασίσει σε προηγούμενη 
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συνεδρίαση να ακυρωθεί η απαλλοτρίωσή τους. Ο κ. Δήμαρχος αποδεικνύει ότι δεν 

σέβεται αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η τελευταία απόφαση ήταν να τεθεί το 

θέμα σε δημόσια διαβούλευση και όπως συνήθως χειραγωγεί το Δημοτικό Συμβούλιο.       

Εγώ δεν θα ανεχθώ σε καμία περίπτωση να είμαι συνένοχος και να κρύβω ότι γίνεται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Δήμαρχος, επαναλαμβάνω, στο θέμα αυτό δεν θα έπρεπε να 

ήταν παρών. Θα καταγγείλω και στον Γενικό Ελεγκτή και σε όλα τα Τμήματα για να 

ελέγξουν αν ο Δήμαρχος έχει συμφέροντα ή στην πλατεία ή και οπουδήποτε αλλού». 

 

Ο κ. Δήμαρχος απαντώντας στον κ. Α. Μουλαζίμη είπε ότι δεν έχει κανένα συμφέρον σε 

οποιοδήποτε σημείο του υπό διαμόρφωση έργου και τον κάλεσε, αν έχει οποιαδήποτε 

στοιχεία να τα καταθέσει όπου επιθυμεί.  

 

Ο κ. Λ. Λοΐζου είπε ότι το έργο δεν αφορά μόνο το μέρος της πιο πάνω απαλλοτρίωσης 

αλλά πολύ μεγαλύτερη περιοχή του Δήμου γι’ αυτό  και πρέπει να παρουσιασθεί ολόκληρο 

το σχέδιο.  

 

Ο κ. Δήμαρχος είπε στον κ. Λ. Λοΐζου ότι έχει δίκαιο όμως για να παρουσιασθεί 

ολοκληρωμένο το έργο θα πρέπει να περιλαμβάνει και την πιο πάνω απαλλοτρίωση. 

 

Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία όπου υπέρ της απαλλοτρίωσης ψήφισαν οι                    

κ. Δήμαρχος, Γ. Ποταμός, Γ. Καράς, Λ. Λοΐζου, Σ. Σταύρου και Μ. Τσιολάκης.  

 

Εναντίον ψήφισαν οι κ. Α. Μουλαζίμης, Τ. Βλίττης και Μ. Μουλαζίμη που είπαν ότι δεν 

χρειάζεται η κατεδάφιση των κτηρίων για να γίνει έργο.  

 

Αποχή τήρησε ο κ. Τ. Φλουρέντζου που είπε ότι συμφωνεί με την τελειοποίηση της 

πλατείας αλλά το πιο ορθολογικό θα ήταν να έχουμε μπροστά μας τα αλλαγμένα σχέδια, 

ένα με τα κτήρια και ένα χωρίς.  

 

Ο κ. Σ. Κωνσταντίνου που επίσης τήρησε αποχή είπε ότι αποφασίσθηκε να τεθεί το θέμα 

πρώτα σε δημόσια διαβούλευση και μετά να ληφθεί απόφαση και γι’ αυτό δεν μπορεί να 

ψηφίσει υπέρ ή κατά.  

 

Γι’ αυτό, με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα και σε συνέχεια της απόφασής του ημερομηνίας 

8 Δεκεμβρίου 2020 στα πλαίσια του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης το 

Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία όπως απαλλοτριώσει και επιτάξει                    

εκ νέου τα ιδιωτικά τεμάχια με αρ. 355, 357, 358, 359 του Σχ. 1-2895-3785, τμήμα 22 για 

σκοπούς δημοσίου συμφέροντος δηλαδή για εξωραϊσμό – ανάπλαση του κέντρου της 

αστικής περιοχής και επέκταση του οδικού δικτύου.   
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4. Προφορική εξέταση υποψηφίων για προαγωγή στις θέσεις Γραμματειακού 

Λειτουργού. Αρ. Φακ. 2.0.15 

 

Η κα Τ. Τσόκκου επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως. 

 

 

 

Το μέρος των πρακτικών αναφορικά με το θέμα «Προφορική εξέταση υποψηφίων για 

προαγωγή στις θέσεις Γραμματειακού Λειτουργού» εμπεριέχει δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, των οποίων η ψευδωνυμοποίηση ή και ανωνυμοποίηση δεν αποτελεί επαρκές 

μέτρο προστασίας και για το λόγο αυτό δεν δημοσιεύεται.   

  

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης 

Δήμαρχος  


